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 מה בעלון
הערב, יום שישי, הוא ערבו של חג סוכות תשפ"א. סוכות נבנו על דשאים ומרפסות מענפי הדקלים שאנשי הנוי 

 דווקא כסכך. גזמו. במספר מוקדים ענפי הדקלים המתינו לבוני סוכות. הענפים משמשים כקירות ולאו
סגרו אותנו ב"סגר" החגים שלנו נחגגים בסגר עד לפני שנים המונח היה הגנה מפני עובדים מן השטחים שלא 
יפריעו לנו לחגוג את חגי ישראל מפני חשש לפעולות טרור. והנה התהפכו היוצרות עלינו הושת 'סגר' מפני מה? 

 התפשטות הקורונה? 
ח, יום השואה, יום העצמאות יהיו מועדים מתוך ריחוק והנה הגענו גם לראש יום כיפור במגבלות. חשבנו שרק פס

 ותפילות יום כיפור במועדון שוב במגבלות כתבה זיוה נבון. השנה ויום כיפור וגם סוכות בפנים . צריך להמציא...
 שנה וזה התאים לברך ולשמוע את סיפורו   95לגיורא גלקר מלאו 

 ויות לשמח את הוותיקים ויוזמה מספרת : "יש לנו קהילה נפלאה"הקורונה מזמנת עוד ועוד פעיל
 ובעקבות הקורונה גם הרהורים על התנהגות בני אדם מהרהר ומראיין ראיון דמיוני מאור לוי "אחרי החגים"

 מיפוי שמות שכונות כבר קורם מפת שכונות עכשיו גם מוזמנים להציע
 צת החינוך ומועמדים להשלמת ועד האגודהלפני יומיים התקיימה אסיפה לבחירת יו"ר למוע

 אוולין אלון חורזת לכבוד החצרנים ומברכת בשנה טובה
 וכבר שנה שנפרדנו מרוחה קריתי

 

בגבעה הראשונה וצויר בידי חנה בן צור  2000תמונת השער: השלט שהוצב בשנת 

 זרוק ושבור
 

 ערב יום כיפור תשפ"א 
  רותי רוזנבלום –תודות 
 תוכנית הקליפ 
  רותי רוזנבלום –מלחמת יום כיפור 
  "זיוה נבון –תפילת יום הכיפורים בקיבוץ "משמר הנגב 
  אלון דגני בפייסבוק וצילום רחפן של הגבעה הראשונה ושכונת השבעים –בתום צום יום הכיפורים 
  אוולין אלון –שנה טובה לחצרנים 
 נעים להכיר: גיורא גלקר ראיינה: מרגלית 
  רשמה: טליה גבאי –יש לנו קהילה נפלאה 
  "מאור לוי –"אחרי החגים 
  הילה שנהב –רוחה קריתי, זכרה לברכה, כבר שנה... עיצוב הדף באלבום הנפטרים 
 ועד ובתקנון האגודה, בחירת יו"ר מועצת חינוך ונציגים ל 55: שינוי סעיף  30.9.2020 -אסיפת אגודה ב

 האגודה
  תמונות –מועמדים ליו"ר חינוך ולוועד האגודה 
 מפת משמר הנגב על פי שכונות עיצוב אנבלה פלדפבר 
 שכונת השבעים 
  ברכות לאלנה ושאול מוסקוביץ להולדת הנכד 
 חג סוכות שמח ובריאות טובה וסוכה בחצר 
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 ערב יום כיפור תשפ"א
 

לציין איך והנה יש מסלול אחר  ,מכוונת ובונה  את הדברים יוצאי הדופן ,יצירתיות היא פועל יוצא של מציאות

 במגבלות אירועי חג ומועד.

השנה רותי רוזנבלום ארגנה את הטקס המקובל והמוכר שאנחנו מקיימים בחדר האוכל. ההנחיות מחייבות 

צולמו הרעיון, שרותי הגתה, לקיים את הטקס בהקרנת הקטעים והשירים ש .אותנו להישמר כציבור על בריאותנו

 כך לכבד את המועד. שנפרש בגב צריף חדר האוכל הישן. הוקלטו ולהקרינם במשך שעתיים על מסךו

צבע מלכות.  כסאות ספורים סודרו  –אלבומי הנפטרים הונחו על שולחנות עטויי מפת קטיפה ארגמנית 

לאפשר להגיע לצפות בהקלטת הטקס לדפדף באלבומים בלי להצטופף. הרעיון והביצוע   -במרחקים והרעיון

 .  הציבור הגיע לאיטו ,מוצלחים

ראשונה יחד עם עוד הגבעה ליום כיפור עבורנו הוא מועד בלוח השנה היהודי, יום שבמוצאו מייסדי הקיבוץ עלו 

רותי בקריאתה  .ומלחמת יום כיפור הנוראה בה שכלנו את ניבה  שאול ויוסי אור ברחבי הנגב,  עשרה יישובים

 מחזירה אותנו לתקופה ההיא.

 
 

 

 תודות 
 מי שתמכו ועזרו בארגון הטקס . אני מבקשת להודות לכל

 לאוולין אלון שהיתה איתי בצוות החג.

 לאלון דגני על צילום הסרטון ועריכתו.

 רוחה וקריאתו. כתיבת הקטע לזכרה של –לחנה גבאי 

 לשרית נאמן ואיל גרנסיה   על קריאת השירים

 עמר, לטליה  גבאי ולרן אלעזרי, על ביצוע "החטה צומחת שוב"-לתמר שלח

 גלית על האוגדנים והמפות.למר

 לדפנה  דגן על  סידור הפרחים.

 ליניב פייביש על התמיכה והליווי.

 ותודה לכל מי שבאו ופירגנו.

להילה שנהב על עיצוב הדף לרוחה קריתי באלבום הנפטרים. הילה מעצבת את 

 דפי הנפטרים בשנים האחרונות
 

 רותי רוזנבלום
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 תוכנית הקליפ
 קול נדרי 

  איל גרנסייה קורא –אברהם חלפי תפילה מאת 

 הנני הנני" -לאונרד כהן" 

  חנה גבאי קוראת –רוחה ז"ל 

 שאול ויוסי אור.  הזכרת ניבה   מלחמת יום כיפור 

 " קריאה רותי + השמעת השיר "השכם השכם בבוקר   
  "עמר, ליווי רן אלעזרי-טליה גבאי ותמר שלח –שירה: "החיטה צומחת שוב 

 שרית נאמן קוראת -יהודה עמיחי -נו צודקים""המקום שבו א  קריאה 

 פתח לנו שער 

 אלון דגני. – צילם וערך

 

 מלחמת יום כיפור.
 

יום כיפור הוא גם יום הזיכרון למלחמה הנושאת את שמו, מלחמת יום כיפור שבמהלכה נפלו שניים מבני משמר 

, אחי, שנפל בקרב מול הקומנדו הסורי ברמת ויוסי אור,שנהרגה בהפצצה ברפידים שבסיני.  ניבה שאולהנגב, 

 הגולן. 

 מדי שנה מתכנסת משפחת "סיירת חטיבה  שבע ". באתר ההנצחה של היחידה שנמצא סמוך לשדה הקרב. 

 אני אקרא קטע ממה שקראתי לפני שנה בטקס. 

 מידי שנה  אנו מתכנסים כאן מול האנדרטה לחלוק כבוד, להתעטף בזיכרון"

דאגו להקמת האנדרטה ולקיום הטקס כבר לא ִאתנו, אך רוחם עוד נאחזת בפלדה ובאבן, שרבים מבין ההורים 

 .אותםכדי לכבד גם  בטקס הזהויש 

ֶסֶמל היחידה  ,ש שנגרר משדה הקרב  והוצב לזיכרון"אנדרטת הפלדה עברה שינויים רבים, שיני הזמן נגסו בנגמ

שהשוו נבדק בגאווה ע"י בוגרי הסיירת אלכס גלבר למי שזוכר( ) הקיבוץ,  שהועתק, בחרדת קודש, ע"י המסגר של

את  זכר הקרב העקוב מדם,  אותו עם הסמל שהיה בכיס חולצתם, והוצב על דופן הנגמ"ש השרוף הנושא ִעמו את

ואת זעקת הדממה שבאה אחריהם. שוב ושוב עולה השאלה איך נשכיל להעביר את  ,הקולות מחרישי האוזניים

 כם, את מעלותיכם, ואת הקולות הנחבאים בשמותיכם?  ת  יפור חייכם הקרוע, איך נתאר את גבור  ס

הילדים ל ידי בתיהם ושדותיהם. עעל רמת הגולן, שמנעתם בגופכם את כיבושה, נכבשה על ידי הישובים 

 במצהלותיהם, והמטיילים ברגליהם, והיא עולה ופורחת. רק השלום עוד לא נפרש על מרחביה.

לסיום אומר שעד שיגיע השלום המיוחל, נקווה שהשקט, אפילו זה המדומה, ימשיך ללוות אותנו, כמו היה זה 

 השלום.

 

  
 רותי רוזנבלום
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 תפילת יום הכיפורים בקיבוץ "משמר הנגב"    
 

תפילת יום הכיפורים של שנת תשפ"א תישאר לנצח בזיכרון, נתחיל בהודיה על הזכות לקיימה על אף ולמרות 
 הקשיים, ובעיקר למרות נגיף הקורונה המרחף עלינו. 

ותר, ואפילו לא לאפשר לרעיון של ביטול התפילה לעלות וזה התחיל בהתלבטות איך לקיים, באיזה אופן, מבלי ל
 על הפרק.

אותנו הרב נאור ותלמידיו, האנשים המקסימים שהגיעו מדי שנה, נקשרו למקום,  ים שנים מלוו ע כתשמזה 
הצטער שלא יוכל להמשיך מצד אחד לאנשים ולהלך הרוח, והשנה מכורח המציאות נבצר מהם להגיע, הרב נאור 

וח כי מובילי התפילה מצד שני נתן את ברכתו להצלחת התפילות, הוא היה בט במסורת ולהגיע יחד עם תלמידיו
 יעשו זאת על הצד הטוב ביותר.  

אשר הרוש וקבוצת המתפללים הקבועה, למשוך בחוטים , לאחר ההבנה כי הרב נאור לא יגיע, החליטו יריב נבון
ולעשות הכול על מנת להוביל תפילה ולהביאה אל ביתנו "משמר הנגב", היה מאוד מרגש לקבל טלפונים לפני יום 

 ותר על תפילת יום הכיפורים בקיבוץ.וקשו שלא ליוון רחב ומגוון של אנשים בקהילה, שבהכיפורים ממג
 ראשית חיפשנו מקום שיענה על הצרכים ונוכל לצד קיום התפילה לשמור על הנחיות הקורונה. 

וריח של ציפייה, תקווה  ההוחלט לקיים את התפילה במועדון, ההתרגשות הייתה גדולה, תחושות ההחמצה נעלמ
 . רונכונות מילאו את האווי
כיצד לתכנן את המועדון בצורה מיטבית, על פי ההנחיות, בקפסולות, בצורה שתאפשר  ןההכנות היו רבות, ובראש

 השתתפותם של אנשים הרוצים להגיע. גיוס ספרי תורה, כתיבת הנחיות לבאים ועוד ועוד..
קבלה משמעות חדשה, המועדון החל מתמלא,  ערב יום הכיפורים ההתרגשות עלתה מדרגה, תפילת "כל נדרי"

כולם מקפידים ושומרים על ההנחיות, עוטים מסכה, שומרים מרחק, ברגע שמספר המקומות בתוך המועדון 
 ובצורה מרגשת.  התמלא, אנשים התפללו בחוץ.  התפילה התקיימה באופן מופתי

וההתרגשות עלתה מדרגה. מה שסגר את התנגנו  המזמורים והפיוטים לאורך כל יום הכיפורים התפילות, 
התפילה, תפילת הנעילה, הייתה בהחלט מרגשת שבעתיים, תקיעת השופר הדהדה ופתחה אתה את שערי שמיים. 

 תקיעת השופר.קול היה מי שנשאר אדיש ל אל
הקורונה לימדה אותנו שיעורים רבים ותפסה כל אחד מאתנו במקום אחר, אבל השיעור הגדול ביותר שהיא 

מדה אותנו שאפשר גם אחרת, החברה המקסימים, הצליחו להוביל את התפילה בצורה מרשימה, מכבדת ל
גאוות היחידה שהביאו עמם מובילי ליחד ותחושת הומרגשת מאוד. וזאת אודות לרוח, לערבות ההדדית, ל

 התפילה והמשתתפים בה. 
 אין ספק שתפילות יום הכיפורים יזכרו לעוד שנים רבות..

 להודות לכל השותפים ולכל מי שלקח חלק בארגון, בביצוע, במחשבה ועוד.. זה הזמן
תודה מיוחדת לאיתן אאודה על קריאה  , יריב נבון על הובלת התפילה ביד רמה,תודה לאשר הרוש, אודי סבן 

עם הרבה נשמה והתכוונות. תודה לכל קבוצת המתפללים אשר היו מגויסים,  בתורה בצורה מדויקת ומרגשת
 ו, תמכו והובילו בכול השלבים .עזר

על ולאדיר בן חמו דוביץ, תודה ליורם ענבר יתודה לצוות התרבות על העזרה והסיוע, ליניב פייביש והילה מג
תודה לצוות הסדרנים שפעל לשמור על ההנחיות, תודה לכול הציבור  ...על העזרה וילקגיא התמיכה, תודה ל

לכול  מי שלקח חלק ותרם את חלקו ושמו לא הוזכר. תודה לכולם על  ותודה שהגיע להתפלל ושמר על ההנחיות.
 המילים החמות והפרגון זה בהחלט ממלא ונותן כוח.  

נסכם בתפילה אישית להקמת בית כנסת בקיבוץ שתאפשר לציבור את הזכות לקיים תפילה בתוך הבית שלנו, 
זה המרגש שמחבר בין שני עולמות, המפגש בין מבלי לנדוד החוצה ולחפש בחוץ את מה שיכול להיות בפנים. המח

התפילה לטקס הם ההוכחה האמתית שאפשר לחיות יחד ולחשוב אחרת, שערבות הדדית וחופש בחירה ומחשבה 
 נתונים לכולנו. ובעיקר כי כוחנו באחדותנו..

 בברכת גמר חתימה טובה...
 

 זיוה נבון
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 בתום צום יום הכיפורים

שנה יצאה קבוצת חלוצים וחלוצות להתיישב בנקודה  74היום לפני בתום צום יום הכיפורים  

 שוממה בלב שום מקום.

 מאז הגבעה הראשונה עברה לגבעה השנייה וחלק לצערנו לשלישית.

 הגבעה הראשונה נשארה שוממה אבל מעבר לה הקיבוץ שלנו פורח ומשגשג.

 דרך!ביום זה נזכור ונזכיר את אותם ראשונים שסללו עבור כולנו את ה

 
 אלון דגני בפייסבוק של הקיבוץ

                    

                                                                                 
                                              אלון דגני – ם רחפןוציל  70-הגבעה הראשונה ומבט על שכונת ה                                            
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 שנה טובה לחצרנים
 

 שנה טובה במיוחד

 לכל אחד –לצוות החצר 

 כל יום מנקים, כל יום מסדרים

 מסלקים מה שאנחנו זורקים,

  בתוך הפחים

 ובחוץ לפעמים

 ומה שנזרק ליד גם לא שוכחים

 ואנחנו חברים נהנים!

 ממקומות נקיים

 וזה כיף לראות ממש

 מזמן כבר לא חדשוזה 

 אז למשה, לאורי ולדני ברקן

 תודה על העבודה שלכם כחצרן

 שיהיה לכם כוח לכל הטרחה

 לשנה טובה, בריאה ושמחה.

 
 אוולין אלון
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 נעים להכיר
 גיורא גלקר והפעם: 

  ! 95שמלאו לו החודש 
 
 
 
 

 איך הגעתי למשמר הנגב?
 זה לא השם המקורי שלי.שמי גיורא, שם שקיבלתי אחרי מספר שנים. 

 -הגעתי למשמר הנגב עם גרעין א' של הנוער הבורוכובי מארגנטינה שהשתייך למשמר הנגב. הגעתי לחיפה ב

זו היתה ההפלגה האחרונה  הגענו מארגנטינה דרך איטליה. באניה "טאטי פנמה" יחד עם דב פרידמן. 8.9.1948

)שתמך  יים לפנינו. באותם ימים נרצח  הרוזן ברנדוטשלה. הקבוצה אליה השתייכנו דב ואני הגיעה כשבוע

והתחילו קרבות וצרפו אותנו ללוחמים. דרשתי שישלחו אותנו למשמר הנגב. שלחו אותי  בהצעות לטובת הערבים(

תי אישור ומשם נסענו לרחובות. הפלמ"ח ללבית ליד לאימונים ושם חידשתי את בקשתי להגיע למשמר הנגב. קיב

. מנגבה חצינו את קווי המצרים לקול רעש מנוע המשאבה שפעלה ליד מגדל המים המפוצץ. שלח אותנו לנגבה

אנשים. במהלך הדרך פגשנו משאית עלינו עליה ובכל קיבוץ בדרך הורדו אנשים, בדורות  25 -היינו בקבוצה כ

כך נודע לי ברוחמה, שובל ומשמר הנגב. המשאית המשיכה בדרכה לאורים ובדרך עוקפת הגיעה לחצרים. אחר 

 שבדרך זו הגיעו לכיבוש באר שבע. 

 2עם שחר למשמר הנגב. הקיבוץ היה מנומנם למרות שמסביב היתה מלחמה. ואני  הגענו שנינו דב פרידמן 

שומרים היו בעמדת שקי חול ליד מגדל המים. לא ידעו אף שפה שדיברנו אליהם, אידיש, צרפתית, ספרדית. 

בבוקר העיר אותנו יוסף טנצר איתו תקשרנו בצרפתית. הקבוצה שלנו  9:00 -שכבנו בעמדת השקים ונרדמנו. ב

 הגיעה מעט לפנינו. כך הגעתי למשמר הנגב ומאז אני פה.

 

 מה אני עושה בחיים?
בתקופה ההיא עבדנו בכל עבודה אפשרית. היינו "פקק" כלומר עשינו כל עבודה שנדרשנו לעשות. העבודה שהכי 

נור המים מניר עם למקום שבו הוקם מאוחר יותר קיבוץ מפלסים. למרות הקשיים אהבתי היתה בהנחת קו צי

 והאוכל הדל, חיינו בצנע, העבודה היתה קשה אבל הרוח מרוממת. שרנו הרבה בלילות.

ערבבו חומרים שהיו בשקים  .בהמשך עבדתי בהובלות בחצר. הובלנו תערובת לבעלי חיים. את התערובת עשו כאן

הייתי במשך שנה בצבא קבע.  1949 -ב לרפת. עשינו הובלות למטבח לבניין. ,את התערובת ללולואחר כך הובלנו 

במילואים היתה לי בקדחת המערות ולא סיימתי אותו אבל  יצאתי לקורס קצינים במהלכו חליתי 1952 -ב

 טוראי.–סיכת מ"מ למרות שהדרגה הצבאית שלי היתה רב 

חודשים ברפת אבל לא  4חודשים. קיבלתי את ההחלטה ואמרתי שאעבוד  4 -להחליטו באסיפה לגייס אותי לרפת 

 15שנים. הספקתי להיות בקורס לרכזי רפת במדרשת רופין. חלבנו ביד  27החודשים נמשכו  4יום אחד יותר. 

 ן )מחבלים(.ווכתריאל נפצע מירי פדאי–היתה השנה שירד שלג  1950 פעמים ביום.  3פרות 
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תי לעבוד בחלב מוצק )פוליביד , פוליסטרן מוקצף(. במלחמת יום כיפור הוציאו אותי מחלב ניגר )הרפת( הלכ

 מפוליביד לרפת למשך שנתיים.

 ...ךומאז אני גמלאי ונהנה מכל יום, לא בוכה על חלב שנשפ 73כך הגעתי לגמלאות. עבדתי עד גיל 

 

 קרוביי במשמר הנגב
ילדים כי קלטנו את בני גיסתי, אחותה של שרה  7ילדים והיינו המשפחה הראשונה עם  5רעייתי, שרה נולדו לנו 

 . הם גדלו אצלנו תחת חסותנו.אריה ופנינהאת 

שחזרה בתשובה היא כבר סבתא רבא. יש לנו ממנה נכדים, נינים  תמימהשהיום נקראת טלילה בתנו הבכורה 

 וחימשים.

 . חי היום עם משפחתו באמריקה והוא טבעוני.העתיקהוגם טלילה נולדו בהדסה באר שבע בעיר שגם הוא  גדעון

קורינה חזר לארץ עם רעייתו  ברקהוא הבן היחידי שנשאר בקיבוץ ולשמחתנו בנו הבכור, נכדנו אור ורעייתו  עוזי

 בנה של טלילה שחזר בתשובה.יזהר בקיבוץ גם נכדנו   ילדיהם. 3 -ו 

 .חדוהו והאדוהתאומות 

 באמריקה מתגעגעת נואשות לארץ עובדת בחינוך מיוחד. אדוה 

בניי  הבקיבוץ מורן היתה אחות מילדת. ואנחנו נהנים מכל המשפחה. אנחנו מנווטים בין שני הזרמים. אלחדוה 

 ואלה בניי. כל אחד חי לפי מצפונו והבנתו.    

 

 כמה מילים על משמר הנגב
יד בין . התחתנו בבית לִ 17הגיעה שרה אז עדיין לא מלאו לה  1949 -קלה. בבמשמר הנגב עברנו תקופה לא 

האוהלים. לחתונה הגיעו חברי משמר הנגב ושרו ורקדו בחתונתנו. חזרנו איתם למשמר הנגב במשאית שהובילה 

 קש.

בו  בצריף  ים. אם הייתי רווק לא היה אכפת לי לישון באוהל, בצריף. המגורים שלנו היויראהמגורים היו אלמנט

עם גג פח שלהט בקיץ. ברווח בינו ובין התקרה רצו עכברים. בחדר אחד בצריף היה פסנתר ובצד שלושה חדרים 

 השני התכנסו צעירים ששרו והרעישו כל הלילה.

 עוד ממה שהיה...

 עבדו בגן ירק שהיה במקום שכיום עומדים הבתים שלנו. ןשרה ורחל יגב היו בהריון ושתיה

גרם. אבל גם זה לא היה. צדתי יונים, זרזירים, ארנבות כדי  70ים בהיריון  לפי "התקן" היתה מנת בשר לנש

 שלשרה שהיתה בהיריון עם טלילה יהיה מה לאכול. היא לא כל כך רצתה כי זה לא היה כשר, אבל בסוף אכלה.

 ובה. פרה שנאלצו לשחוט, הבשר הגיע למטבח. מהפרווה שלה עשינו ריפוד על ארגז עץ של תנ

ימים. השקתות ברפת קפאו והיה צריך  3. הכפור החזיק  1950מבחינת מזג אוויר זוכר את הכפור והשלג בשנת 

 לנפץ את הקרח כדי שהפרות יוכלו לשתות.

סופת חול שהגיעה מפרס. כל קווי החשמל שלנו היו על עמודים. הסופה תלשה חתיכות  -אירוע מזג אוויר שני

 ן להסתובב. הפרות לא אכלו והפנו את החלק האחורי שלהן נגד הרוח. מגגות הלולים והיה מסוכ

שרה הגיעה שבגבעת בריכת השחייה של היום היתה חלקת ניסיונות למטעים. גידלנו שם גפנים, זיתים שקדים. כ

למשמר הנגב וסיפרתי שיש כרם ענבים, זיתים ושקדים היא שאלה איפה? השתילים היו בגובה של מספר 

 אחר כך מניסיונות אלה פיתחנו את ענף המטעים שלנו.  סנטימטרים.
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 השירותים היו מחוץ לבתים במרחק של כמאה מטר. לא היו מים בצריפים.

היום זה חלום, גן עדן. הקיבוץ שלנו במיוחד אבל כל התנועה הקיבוצית, הקיבוצים הם אבוקות שפויות. הנקודות 

דים יכולים להסתובב בביטחון, קולותיהם הם כמו ציפורים. היחידות שמאפשרות לחבריה חופש. באיזה מקום יל

 הקיבוץ הוא המקום השפוי היחידי היום.

 שנים לחיי פה.   72שמח שגדלתי פה. היום מלאו 

 

 משהו שאני רוצה לספר
היתה להם מאפייה. בעקבות  20 -שרה באה מבית דתי. ההורים שלה הם ממקימי בני ברק בתחילת המאה ה

( הם עזבו את הארץ ונסעו לארגנטינה. שרה המשיכה את המסורת של אמה ולמרות הגיל 1929פרעות תרפ"ט )

הצעיר שלה לימדה אותי לקבל את החיים בסבלנות ולהתנהל עם אנשים באורך רוח. במשפחה יש תמיד רגעי 

 משבר והיא לימדה אותי לקחת נשימה ארוכה ולדבר.

ים. כל יום לקראת השקיעה נוסעים בקלנועית למגרש הגבוה ליד עד עצם היום הזה אנחנו נהנים מחיינו המשותפ

 אולם ספורט לצפות בה. 

 ראיינה: מרגלית

איחולי בריאות טובה פעילות מתמשכת  95 -ברכות לגיורא ליום ההולדת ה

 וצפייה בהרבה שקיעות מרהיבות
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 יש לנו קהילה נפלאה!
יהודה( יזמה והתנדבה לארגן כאן  -הוותיקים השנה, שי דמרי )בןמכיוון שלא יכולנו להרים כוסית יחד לכל 

במשמר הנגב "הרמת כוסית אישית" בעקבות המצב. משפחות נהדרות רבות, וותיקות וחדשות, התנדבו לקחת 

חלק במיזם הנפלא הזה, אפו וביקרו עם ילדיהם את הוותיקים שלנו. הוותיקים מאוד העריכו זאת והמחווה נגעה 

 תודה רבה לך שי ותודה רבה לכולכן על ההתנדבות:          לליבי כמובן! לליבם. גם

 אדווה בורנשטיין

  אילנה ששון

 איריס פרץ

 ג׳ינה כהן

 דוריס כהן

 דנה גרופר

 דפנה רוזנברג

 הדר לוי

 יהלי זהבי

 ליטל אביטבול

 לינה פרנס

 מיטל בן חמו

 מעיין ללזרי

 נטלי ברגר

 נעמה אלוש

 נרית טולדנו

 לוצאטו ענבל 

 ענבר בן דוד

 פזית אורן

 פנינה גל יעקוב

 שיר לוצאטו

  שירה טדגי

 תמר אלמוג

 תמר פוגל

 תמר קוסובסקי

  מיכל וילקינסקי

 רוני פרידמן 

 גל וניצן חיוני

 כולי תקווה ששנה זו תהיה טובה יותר לכולנו מקודמתה. 

 רשמה: טליה גבאי
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 "אחרי החגים"
 מסוימת. ריאיון דמיוני עם אמתמאמר זה הינו 

 המראיין והמרואיין מתודיים 
הכל התחיל כשהאזנתי לחוקרת מוח שהתראיינה ברדיו בהקשר להטלת סגר מסתמן לבוא.    החוקרת הציגה את 

הטענה שהיום בעולם המתקדם אין אמת אבסולוטית. רוצה לומר ש"סגר", "הנחיות לציבור" אינם נעשה ונשמע 

וח המערבי עובד הפוך, קודם 'נשמע' , נעבד את הדברים, ניקח מהנאמר אלא הדברים עובדים אחרת.  היום, המ

מה שנראה לנו נכון ואז נפעל. זאת אומרת, אין יכולת לאדם הממוצע בציבור לקבל פסיקה ברורה, תמימה 

ישראלים שונים אקראיים יפרשו כל הנחיה בדרכם, בפרשנותם  10ולבצעה. אז כזו שתחול על כלל הציבור?? הרי 

ו זו אחרת האחד מהשני ואיך אפשר להנחות את כלל הציבור. כמו לומר אין תמימות דעים. אכן נקודת יפרש

 פתיחה בעייתית...

 ניגש לריאיון:
 מה תחושתך הכללית? -שאלה
 משינוי שמתחולל לרעה מסביבנו.מרגיש מאוים מהמצב. מהקורונה והשלכותיה.  -תשובה
 שינוי שמתחולל לרעה? -שאלה
 מה אתה עיוור?! כן ! -תשובה

 להערות פוגעניות... אני לא עיוור. אולי נכון יותר לומר שיש לי זווית ראייה אחרת בוא לא ניכנס -הערת המראיין
 נכון )מהנהן(... גלשתי. צודק. סליחה –תגובת המרואיין 

ום שתנקוב אפשר להגיד שבתחושת הקיום שלך תמיד, כלומר, בכל זמן נתון שתישאל יהיה איזושהו אי  -שאלה
 כמאיים עליך, על הקיום שלך?

 אמממ... כן, אפשר לומר. היום קורונה, אתמול טילים, מחר התחממות גלובלית -תשובה
 מה היית רוצה שיקרה? -שאלה
זה די ברור לי... לחזור לחופש בחיים שלי, זה מה שהייתי רוצה. לא להרגיש שאני חי תחת הנחיות או  -תשובה
 איום.
 ה היית חופשי?לפני ז  -שאלה
 כן... אבל אתה יודע, במובן מסוים לא. עדיין, הרגשתי חופשי וזה מה שחשוב. -תשובה
 אז אתה מתכוון שהיה לך חופש לא מוחלט?  -שאלה
עלית עליי.. חופש מהסוג שמתאים לי. תחושה שיש לי את היכולות ואני בוחר במה להשקיע את הכסף  -תשובה

 ים שלי.שלי, את הזמן שלי, את הבילוי
 

 אבל דיברת על חסר.. )= חופש לא מוחלט( אז לא ברור מהתיאור שלך איפה החסר?  -שאלה
ודיברת על שינוי .... אז אולי יש כאן רמז דווקא ששינוי יכול להיות לטובה, סוג של תיקון, הרי "האמת"           

 יכולה להתפרש אצלנו במוח...
 אולי אתה צודק... אבל אין לי כוח ולא חשק להתחיל לדבר על זה  -תשובה

 תודה על שיתוף הפעולה. -סיכום מראיין

שמופיע בנטפליקס. סרט שמדבר על   Kiss The Groundאמליץ בזאת לקוראים שהגיעו עד הלום לצפות בסרט 
 תודעה חדשה סביבתית כשורש לתיקון המיוחל.

 ורבן של מערכת אז תדע דבר שנאמר:ואם אתה אחראי למעשים ופחות ק
"לבל ייפול אדם בדעתו מחמת ריבוי הפגמים והקלקולים שקלקל על ידי מעשיו... אם אתה מאמין שיכולין 

 לקלקל, תאמין שיכולין לתקן"
 

 וחג שמח שבת שלום
 מאור לוי
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 כבר שנה...זכרה לברכה, רוחה קריתי, 
רוחה ואנחנו נפרדנו ממנה. באלבום הנפטרים  נפרדה מאיתנו ,לפני שנה ,יום לפני יום כיפור

 המשפחה כתבה את הדברים הבאים: 
7.10.2019-30.6.1948 

ת. לזול התמיד דאג. היא ידעה להשיח, להקשיב, לשמוע בסבלנות ובחוכמה ,צנוע ואדיבמאוד אדם רוחה היתה 

למעשה התפרשו לעיתים כביטול עצמי, אך  הוצניעות הרוחב ליבהיתה ברקע ולא מתבלטת, וקנאית לפרטיותה. 

 היא היא לא נהגה להביע כעס וגם צער הביעה בדרך העדינה ביותר. צניעות בלתי נגמרת.מנבעו מדאגה לזולת ו

  אך לא היתה בודדה. היו לה עסוקים רבים ותמיד מילאה את יומה. ,חייתה לבד מבחירה

בחשמליה בצוות  כאשר עבדה, התמדה, דיוק ומשמעת. רוחה היתה קלעית מצטיינת. שילוב של יכולת ריכוז

טיפסה בסולם, חיווטה חוטים, קדחה בקיר והתקינה לוחות חשמל.  – ראשונה בין שוויםעבדה כארבעה בנים, 

ובמסגרת אילוצי  ,וחה היתה סוליסטית, לא רצתה בסביבת אנוש רועשת ולכן השתדלה תמיד. רעשתה כל עבודה

מכבסה, בגידול עגלות בצעה כל משימה בדייקנות וביסודיות. כך היה בחדר האוכל, יבלעבוד לבד, אך  ,הארגון

ונות היא אצרה . בשנים האחרהשתלבה בסדר היום המחייב אך ניסתה גם להיות עצמאית. היא ברפת ובפאמא

שינוי והיא חשה שבגדו בה. היא גם פחדה מהאותה בתוכה כעס על השינוי שהקיבוץ עבר. תהליך ההפרטה העליב 

 . שהיא זיהתה ביחס הבסיסי לבני האדם

סיבוב ריצה יומי שלה, תוך כדי שהיא אוספת את שאריות הלכלוך בשגרת יומה היתה יוצאת בכל בוקר ל

 היתהדקות מעטות לאחר מכן ו .מנופפת לכולם לשלוםו ,שאחרים השאירו בשולי מסלול הליכתה/ריצתה

את עיתון 'ישראל  ,חלקת ביד אמונה, מתוך רשימה מסודרתמתייצבת בפרוזדור התחתון של חדר האוכל ומ

 היום'. 

תיעדה ושיתפה עם המשפחה ועם החברים רוחה . החלה את מסע הצילום, המרהיב והנהדר בסיבוב הבוקר שלה

 ...טבע, טבע, טבע ,ציפורים, חרקים, עצים, עננים –, חיות מעניינות שפגשה בדרך פייסבוק את יופיו של העולםב

בלב לציפורים ופיתחה ידע נרחב על סוגי הציפורים השונים. היא אהבה את מיוחד מכל החיות היא שמרה מקום 

, והביאה הצבעוניות והתנועות המרהיבות שלהן. היא ניחנה בעין טובה ויכולת לייצר קומפוזיציות מעניינות

 מהשקט של הטבע.בצילומים לידי ביטוי את סקרנותה להתנהגות החיות, כמו גם את הנאתה 

וביתר עוז בשבועות  ,עם אחיותיה וכך המשפחה היתה לה למשענת תמיד החזק הקשר אתרוחה שימרה 

לא התלוננה  . היאבפייסבוק את דבר מחלתה פרסמהבאומץ לב , כאשר מחלתה הידרדרה במהירות. האחרונים

  אחרונים והכואבים., ואופטימיות ואהבה גם ברגעיה ההביעה הנאה וכיף מהנוכחות של המשפחהו

 . כי רק טוב היה בה ,לטוב נזכור אותה
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 דף 'יזכור' באלבום הנפטרים

 
 
 
 
 
 
 

אחת הציפורים מני רבות שרוחה 

קריתי ז"ל צילמה ופרסמה 

 בפייסבוק
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 חודש אוקטובר

 

 ( 20.10.1969 –   15.2.1899 ) אביו של סמי פיין – דוד פיין

 

  - 19.12.1950בתם של אזרה גולן ויהודה שאול בת כיתת "ערבה" נפלה במלחמת יום כיפור  – ניבה שאול

8.10.1973       )       

 )בן כיתת "מעיין" נפל במלחמת יום כיפור  ,  בנם של חייקה ז"ל ושלום אור1970חברנו משנת   – יוסי אור

23.8.1953 - 9.10.1973 ) 

  19.10.1973 -24.6.1946ביו של זיו נפל במלחמת יום כיפור בעלה של עמית בונים, א – רפי אליאסף

 

  -  15.5.1920, אביהם של עמוס, אמנון ואיל  ז"ל , בעלה של פנינה גזית1949חברנו משנת  – ישראל גזית

12.10.1974  

ה הצבאי בדרכה הביתה , בת כיתת "דגן" נרצחה בעת שירותז"ל  בתם של עליזה וראובן וינר – ורד וינר

27.10.1960– 9.10.1979    

  22.10.1979 – 24.12.1899אמו של ישי שטיקמן ז"ל   – פרלה שטיקמן

  18.10.1983 –  25.9.1893אמו של יוסף ארז  – אידה אלבוים

  20.10.1988 -16.9.1899אמו של פיליפ כרמי  – פרלה ויינרב

  4.10.1990 -7.1900אמו של משה וקסלר ז"ל  – שרה וקסלר

  19.10.1996 - 28.8.1932אביהם של אביבה, ינאי ויזהר  , בעלה של ברט,1955חברנו משנת  – ישי שטיקמן

  22.10.2001 –  7.2.1925וארנון  ז"ל , רעייתו של יוסף יגב ז"ל, אמם של רמי, תמר1948חברתנו משנת  – רחל יגב

 -25.11.1920, צביה ז"ל, אסנת ז"ל  בעלה של שרה ז"ל אביהן של נועה, רוחה 1954חברנו משנת  – ישראל קריתי

6.10.2013   

   22.10.2015 - 31.7.1931רעייתו של דוד ז"ל אמם של תהילה, אילן, אבנר, ניצן  1954חברתנו משנת  – שרה דור

יהם של  נעמה אלוש, נגה אלון, יוסי, לוטן בעלה של רותי רוזנבלום, אב 1967חברנו משנת  – אלכס רוזנבלום

26.2.1947 - 31.10.2016   

 בעלה של לאה כהן רון אביהם של חנן ומאיה משולם         1948חברנו משנת   -  ראובן כהן

                       23.10.1929 - 24.10.2017 

  30.10.2018 – 13.2.1926    בעלה של אהובה שדה אביה של ענבל שדה 1967חברנו משנת   - זאב שדה

 

  7.10.2019 – 30.6.1948בת כיתת "עירית"     1966חברתנו משנת  – רוחה קריתי
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 אסיפת אגודה

 ובפייסבוק של הקיבוץ 900שודר בערוץ  במועדון לחבר 21:00 -בשעה 30.9.2020ביום רביעי 
 יו"ר האסיפה: נחשון שניר

 נושאים לדיון

משך כהונת ועד האגודה למשך שנתיים לשנות לקדנציה של  –לתקנון אגודת המתיישבים  55שינוי סעיף  .1
 שנים 3

 מעיין ללזרי –. הצבעה ליו"ר החינוך  2
 קו   נ  ר  ק  י, יריב נבון, הילה עמר, דימה מ  גִ ד  י, שירה ט  ִק ס  ב  רו  ט  מועמדים: קיקי לו   5נציגי וועד מתוך  3. בחירה של  3
 

וועד ההנהלה ייבחר לתקופה של   55סעיף ציטוט: " -  55לפי תקנון האגודה סעיף יו"ר האגודה:   – ן חמואדיר ב

אורך קדנציה של חברי הוועד הוא שנתיים. תקופת הלמידה של חבר חדש בוועד הוא למעלה מחצי   שנתיים"

שנה וכאשר ניתן להיות פעילים במלוא ההיקף, הקדנציה עומדת להסתיים. לכן הוצע בוועד ובהתייעצות עם 

ם. הנציגים שיבחרו שני 3-עורכת הדין  להציע לשנות סעיף זה בתקנון האגודה ולהאריך קדנציה בשנה נוספת ל

שנים. חברי הועד שמכהנים כעת יועמדו לבחירה בתום כהונה של  3מתוך המועמדים המוצעים יכהנו קדנציה של 

שנתיים כפי שרשום בתקנון. המועמדים הם: קיקי לוטרובסקי, שירה טדגי, יריב נבון, הילה עמר, דימה מקרנקו. 

יגים בוועד האגודה לאחר ששלושה חברים בוועד הביעו זה המספר שיש להשלים כנצ 3 -מתוכם יש לבחור ב

רצונם לפרוש. קורות חיים ואני מאמין של המועמדים פורסמו באתר ובתאי הדואר. הוחלט עקב הרצון לשמור על 

 כללי ההתנהגות בתקופת הקורונה  לכן הם לא הגיעו לאסיפה כדי להציג את עצמם.

נעמה כהן נחושתן    70 -חברה חדשה שבונה את ביתה בשכונת ה ,יו"ר מועצת חינוך היא מעיין ללזרילהצעה 
חודשים ובמשך הזמן הזה מילאה את התפקיד  4 -שהיתה יו"ר מועצת החינוך סיימה את תפקידה לפני כ

 כממלאת מקום נעמה אלוש וזה המקום להודות לה.
 

ועד האגודה. אבל מכך לא ברורה : קיבלנו קורות חיים מרשימים של מועמדים להיבחר כנציגינו בואיציק בונים

מהי תפיסת עולמם של מי שייצג אותי בוועד. ממה שאני רואה הנציגים שנבחרו לא מצביעים עבור מה שהם 

 נבחרו. לפי הדף שהם כתבו היה ראוי שהם יציגו עצמם הערב באסיפה.

הוא על חיסכון יעלה בנושא תקציבים הדגש   -אני רואה שתי מגמות במה שקורה בהתנהלות במשמר הנגב אחת

שיש פעילויות ותחומים   -מה שיעלה. בפועל לנציגים אין השפעה על התקציב הוא מוגש להם מוכן. מגמה שנייה 

שאם רוצים שימשיכו להתקיים יש להכניס את היד לכיס ולהגדיל את האפשרות שהם יתקיימו. בחינוך לי אישית 

וצה שהיא תפעל במיטב יכולתה ובכך לגלות סולידריות. אני אין במערכת זו ילדים כבר שנים רבות אבל אני ר

במצב ₪ .  ₪100,  50דוגל  בשיטה הזאת. אני מוכן לתרום לתנועת הנוער למערכת החינוך. להוסיף עוד 

ההשתכרות שלנו אנחנו יכולים לעמוד בזה. יש לחזק את הסולידריות.  לא כל כך רואה שזה מתקיים.   מה יקרה 

 לחברים שנפגעו מהקורונה?₪  25בר יתרום אם נחליט שכל ח

לחבר כי רצינו שהשינוי יצליח היום אנחנו משלמים ₪ 1100כשעשינו את השינוי שילמנו מס קהילה של  2004 -ב

ירדנו יותר מדי. אם יש תקציב יותר גדול יש יותר פעילויות חברתיות. אני לא יודע מה ₪  483יחד עם מס אגודה 

 המועמדים חושבים.

: קיבלנו את ההחלטה שהערב המועמדים לא יגיעו לאסיפה להציג עצמם עקב המגבלות לכן הם לא ר בן חמואדי
 – 9.10הגיעו. כדי שהציבור יוכל לקרוא וגם לפנות אליהם ולשאול אנחנו נצביע בעוד כשבוע וחצי מיום שישי הבא 

 . 11.10ראשון 
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נו עושים במסגרת התקציב גם בתקופת קורונה. ההצעה שלך איציק להעלות מיסים זה המפלט האחרון ואנח
 יורם כמנהל האגודה וצוות קורונה מסייעים למי שזקוק בתקופה הזאת.

לגבי ההוצאות מהתקציב אנחנו מבוקרים הן ע"י חברי הוועד והן מהציבור. כל זמן שיורם היה מנהל האגודה לא 
 היתה חריגה מהתקציב.

ונה כדי שנוכל להמשיך להיות 'ירוקים' יש צוות שעובד קשה על כך וזה יש לכבד ולהקשיב לצוות המנהל את הקור
 המקום להודות לאנשי הצוות.

עלה לאוויר פורטל חדש )אתר הקיבוץ( המידע מופץ דרכו בצורה יעילה זה כלי  פורמלי שלנו ודרכו אפשר לתקשר 
 .  11.10.20ון עד יום ראש 9.10.2020ולהציע הצעות.       כאמור מועד ההצבעה יום שישי 

 

 
 מעיין ללזרי מועמדת ליו"ר החינוך

                                                                 

  יריב נבון      

 

  שירה טדגי    קיקי לוטרוסקי
   

 

 
 דימה מקרנקו         הילה עמר

 
 

 

 מועמדים לוועד האגודה
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 שלום לכולכם.
 מצ"ב מפת משמר הנגב, על פי שכונות. לכל שכונה מספר.  

 
 

 אנו מבקשים הצעות לשמות של שכונות. 
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לכולן או לחלק מהן, אפשר לשמר את השמות הקיימים או להציע שכונה אחת, אפשר להציע שם ל
 חדשים. 

 15.10.20הצעות יתקבלו בשמחה, עד לתאריך 
 

 שיגיעו, יבחרו ההצעות שיובאו להצבעה בקרב כל תושבי משמר הנגב. מכלל ההצעות 
 

 הסברים נוספים: 
 

 אז איך מציעים?
 

  :דרך הקישורhttps://forms.gle/8GwUmKP6sTk3pxbn6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  במיילnaama.allouche@gmail.com 

 

  נעמה אלוש( 300דרך תיבת הדואר( 

 
 
 

שם שכונה  במפה 

 נוכחית

 הערות

 –הרחבה ג  3

  70שכונת ה

 כולל הבתים שעוד לא נבנו בשכונה זו

 כל בתי הקומתיים שבמרכז הקיבוץ  אזור הקומתיים  4

 1חד קומתי  5

 

לקומתיים הראשון, עד נגב אקולוגיה ובונים,  ידהכביש שלמ

 מקצה בתי הוותיקים ועד לכביש האמצעי.

מהשביל שיורד מהאמבולנס ועד לכביש ליד בונים, מקצה  2חד קומתי  6

 הוותיקים ועד לכביש האמצעי. 

מהשביל שיורד מהאמבולנס ועד לכביש הראשי של הקיבוץ.  אזור הצעירים 7

 חלק משכונה זושיורד הקרוואנים יהיו 

 מקצה שכונת בנים ועד לכביש האמצעי. אזור הנעורים 9

 הרחבות עתידיות  *

 ד + ה + ו 

 בכל מיקום שיקבע

https://forms.gle/8GwUmKP6sTk3pxbn6
mailto:naama.allouche@gmail.com
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  שכונת השבעים
 

 בשבועיים האחרונים עברו לביתם

  12, נויה בת  14וילדיהם טל בן כמעט  קפלן  מיקה ובוב–משפחת לואיס

 וירדן בת כמעט שנתיים   4דורון בת   כמעט    6וילדיהם עידו בן   משפחת בורנשטיין אדוה ואיתי

 

 

 ברכות!
 לאלנה ושאול מוסקוביץ

  ִריאו  להולדת הנכד 

   בן למרים ועמית
 אח לאיתי ויונתן

  ברכות לכל המשפחה!  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


