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 מה בעלון
צנח מטוס אימונים ונוסעיו נהרגו. הלב אליהם  כחולים, השדות ירוקים, היו נובמבר השמים סוף בצהרי יום ב

זה  ,שובל -ריד מנוחה. ואחרי שהתברר שהטיס הוא חבר בקיבוץ שכןטמתכווץ. זה קרה בשדותינו, אסון שמ
 הכאב. יהי זכרם  של הטיס והחניך ברוך!את מקרב יותר 

 רם ברנדס כתב על כך מילות שיר
יום  –טוב כלל ועיקר כי זו מציאות מדכאת אינו ביום שלישי שתמיד הוא כולו טוב חל יום בינלאומי שהוא 

בות דבריו של ראש דברים בעק  בינלאומי למניעת אלימות נגד נשים. החברה שלנו אלימה ובמיוחד נגד נשים.
עמוס בידרמן קריקטוריסט של "הארץ" מגחיך את דבריו של ראש הממשלה בנימין  הממשלה, בנימין נתניהו. 

 נתניהו שאמר ש"נשים הן בעלי חיים עם זכויות.."
 

 אבל יש גם נקודה שמצהילה את האוזן והעין עם "אתנחתא מוסיקלית" שדבורל'ה בן יהודה מגישה
 

 מגישה טל לוצקי שביקשה לפרסם בעלוןבלינה המשותפת  התרפקות על אבות
 

 לרישום קורות משמר הנגב בשנה הראשונה יש המשך...
 באמצע הדרך לפתור בעיה במכניקה ואת הסיפור הוא מגיש לקוראי העלון טובים לאיציק  בונים עזרו אנשים

 וגם פרוטוקול ועד האגודה הקהילתית
 שהתחלתו בעלון הקודם, ממשיכות לזרום שאלות...למדור  שאלות מהמדרכה, 

 ועוד המשך לפרויקט המדרכה וגן הכניסה לקיבוץ נמתחה גדר חדשה ומצוחצחת למתחם פוליביד
  

 שיתפה הילה מגידוביץ  מונת השער: נוי מתפתח בשכונת השבעיםת

 

 כתבה: מרגלית  -עם דבורל'ה בן יהודה   אתנחתא מוסיקלית ❖

 רם )רמבו( ברנדס –השדה המוריק  ❖

 25.11.2020בקורס טיס נהרגו בהתרסק מטוס ידיעה ב"הארץ" תאונת אימונים בצה"ל: מדריך וחניך  ❖
 יניב קובוביץ ואלמוג בן זכרי

 רשם: נעם שטהל 9.11.2020פרוטוקול ועד הנהלה קהילתית  ❖

 ברכות לגלוריה, ליורם ולאתי להולדת הנכדה ❖

 טל לוצקי )טליה( כיתת ארז –אבות בלינה המשותפת  ❖

 משמר הנגב המשך... –השנה הראשונה  ❖

 שאלות מן המדרכה ❖

 תנחומים לעמליה עובדיה על פטירת אמה ❖

 איציק בונים –סיפורה של מסחטה  ❖

 ליום הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים ❖

  26.11.2020קריקטורה של עמוס בידרמן הארץ  ❖

 עם הכביש גדר חדשה תוחמת את פולביד ❖

 מודדים גשם מסרה: נעמי אלון ❖
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 אתנחתא מוסיקלית
 יוצרת דבורל'ה בן יהודה

 
בתיבת המייל שלנו, בני הגיל השלישי והרביעי נחתה הזמנה להתכנסות בבית מורשת להאזין לקונצרט מיוחד 

שדבורל'ה מארגנת. זה היה כבר לפני כחודשיים. כדי לעמוד בתנאי ההתכנסות היה צורך להירשם אצל טליה 

יתה מובנת מאליה. אחרי גבאי. ההמשך היה מפתיע. המעטים שהגיעו סיפרו בשבחו של המפגש וההצטרפות ה

 מספר רב של מפגשים כאלה, התבקש גם לשאול את דבורל'ה על ההתחלה ועל התכנון.

   
 איך עלה הרעיון להפגיש חברים עם תוכן מוסיקלי מוקרן במכשיר טלוויזיה?

 איך את בוחרת את הקטעים?

 המאזינים? איך את משלבת בקשות מקהל

 לשעת מפגש?כמה זמן נדרש לך לבנות תוכנית 

 הסגול? בתנאי הצו האם עומדים  עוד מצטרפים התוכנית עשתה כנפיים ויש

 

סיון בכל התחום ורציתי יל מחיבוקי אבי דוד אלון וכלה בידע הרשמי והלימודים ונחה   -עולם הצלילים זורם בי

ת מפגש עם להעניק מהידע והגישה שלי לאנשי הגיל השלישי שאותם אני מכירה. פניתי והצעתי לבנות שע

 עולם הצלילים תוך שמירה על מיוחדות וגישה אישית לכל אחד בקבוצה.  להפגיש עםעד   -ת גיליאוכלוסי

עד הרימו את הכפפה ויצרו קבוצה קטנה ניסיונית. מאז ועד היום כבר נוצרה קביעות ואפילו הביקוש גדל   -בגיל

 די שבוע. מים יי פעממים האלה מקבלים אותיוכעת עקב הנחיות הקורונה האנשים המקס

החודשים האחרונים הבטתי סביב והבנתי שגם לאנשי "שביל הזהב" המקומיים מגיע ומכיוון  3 -תוך כדי כך ב

שיש טלוויזיה חכמה בבית מורשת הזמנתי אנשים לשם וכיום )לא לגלות בבקשה( אנחנו קבוצה גדולה ומגוונת 

 הכי טוב. ובעיקר מתעניינת וצוחקת ושרה, שזה עושה לי הכי  

למדתי לטייל ביו טיוב ולברר לעצמי מה ימצא חן בעיני הקבוצה ואז אני מורידה וכשהקטע ניתן להורדה אני 

שמחה. אני מחפשת מוסיקאליות אשר שזורה בהומור וביופי ולכן יש לי מדורים קבועים ששם אני מציצה ומשם 

 ת כולנו.אלוקחת להנ

רושמת את הכל ומנסה לשזור בין רצף   כיוון חדש ואו קטע שהוא זוכר,  רעיון,  ישמי  לבסוף כל מפגש אני שואלת  

לועזי או עברי ובדרך כלל  ,רציני או מצחיק ,מהיר או איטי ,ועממי דהקטעים תוך כדי שמירה על איזון בין כב

 תמיד נשארו קטעים שלא הספקנו הפעם לראות. לא נורא עד ה"בר מצווה" נספיק הכל..

מבקשת שקט ושלווה ויכולת ריכוז כי כל קטע זורק אותי וכדי לבנות מפגש אני צריכה את היום השמיני בשבוע   

 .לעולם נוסף ולפעמים אני מורידה ומורידה ומגלה שהחומר יספיק עד פורים

 .שמעה של הקטעים במפגשהני צריכה להחליט על סדר ההנחיה והאכש לכך רוב הזמן מוקדש

רוסית לזמר שהווליום לא עבד ביר )מי יודע לקרוא שפתים וכל שבוע והבדיחות עפות באוחדשים יש מצטרפים 

שירים עכרותם עם המקומות והמבצעים מועילים לי מאד ומיסיונם והיעתם וניאצלו(   והמידע שאני מקבלת מיד

 אותי.
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  .ובריא לקראת חנוכה אנחנו נצבע את הקו הסגול ונהיה כולנו בישוב ירוק

 חלום נוסף שלי להקים מפגשים שכאלה בבתי אבות באזור וכמובן בבית החם במועצתנו הירוקה 

  אז מי מרים את הכפפה?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 אתנחתא מוסיקלית בבית מורשת

 
 
 
 
 

 ברכות!

 לגלוריה ענבר

  ליורם ואתי ענבר

 להולדת הנכדה 

 בת לגלית וניר

 ברכות לכל המשפחה
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 ( ברנדסרמבוהמוריק / רם )השדה 
 ,הם עלו השמימה בשדה המוריק

 .בשדה המוריק המוכר
 ,נגעו בשמיים ויכלו להם
 נגעו בשמיים, ואינם.

 מרכבת האש עלתה בסער,
 הרוח רגוע, נעים.

 אדמת הלס מאופרת,
 בלהט, בלהט חמים.

 
 

 הם היו גוזל ואפרוח,
 אם, עוף וכנף,

 ניסו מהקרקע לברוח,
 כשלכת בסתיו.אך נפלו 
 ,ל להם הכוחולא יכ

 נשפכו דם נעורים.
 מושחרת,הזאת אדמת הלס 

 בלהט, בלהט תמים.
 
 

 בשדות בם גדלנו,
 בשדה המוריק.

 כבר דוהרת, מרכבת אש
 ברעש, ברעש מצמית.

 את שלוות הנגב, הפרה,
 אסון מר וכבד.

 השדה בדם, בצבע,
 ושקט, שקט להחריד.

*** 
 

 תאונת אימונים בצה"ל: 
 מדריך וחניך בקורס טיס נהרגו בהתרסק מטוס

 ט' בכסלו תשפ"א  25.11.2020ואלמוג בן זכרי 'הארץ' קובוביץ   יניב
 

 מדריך וחניך בקורס טיס נהרגו אתמול בהתרסקות מטוס קל, בעת אימון טיס. 

  16-המטוס, מסוג סנונית, התרסק בשטח חקלאי ליד קיבוץ משמר הנגב. המדריך הוא רב סרן, טיס אף

שהשתחרר באחרונה משירות קבע בצה"ל והדריך בקורס במסגרת שירות מילואים. החניך רב"ט שהחל את 

 הקורס לפני ארבעה חודשים והיה בשלב הטירונות, שבמהלכו ביצע טיסות שנועדו לבחון את התאמתו לתפקיד.

התרסק  11:35בשעה הם היו אמורים לבצע טיסת אימון שגרתית, בנתיב טיסה המוכר לחניכי הקורס. בערך 

מבלי שהשניים דיווחו למגדל הפיקוח על תקלה או כוונה לנחיתת חירום.  המטוס מסיבה שעדיין לא ברורה

  מצה"ל נמסר כי לא ידועה כל תקלה במטוס, ונסיבות התאונה נחקרות.
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 רוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית פ

 

  9-11-2020תאריך:

 ית גזית, מרגלית זלצמן, אדיר בן חמו, נעמה אלוש, הילה מגידוביץ,  אפרים סוחמי, דור נוכחים: חברי ועד

 דימה מקרנקו, שירה טדגי, הילה עמר

  נעם שטהל )מנהל האגודה(; משה וולפמן  )ועדת ביקורת( מוזמנים קבועים:

 סדר יום:

 26.10.20אישור פרוטוקול ישיבת ועד מ .1

 וסדרי בחירת ועד חדשהצגת תקנון האגודה ונגזרות לגבי הרכב הועד  .2

 2021כהכנה לדיון על תקציב  2020הצגת תקציב  .3

 מהלך הדיון: 

 הפרוטוקול אושר .1

. נערכה קריאה מודרכת של סעיפים רלוונטיים. 2007אדיר ונעם הציגו את תקנון האגודה משנת  .2

 יועצת משפטית של האגודה.  –אדיר ונעם קיימו התייעצות טלפונית עם עו"ד גלית מנובלא 

 הערות ונושאים להתייחסות:

a. ומלץ מומלץ לוועד לקיים סקירה מלאה של התקנון ולאתר סעיפים הדורשים תיקון. מ

להביא את כלל התיקונים לדין ציבורי ולהחלטת אסיפה. זאת כדי להגיש לרשם האגודות 

שינוי כולל בתקנון ולא להגיש לתיקון סעיפים בודדים כדוגמת הארכת הקדנציה של 

 הועד עליה הוחלט באסיפה האחרונה. 

 סוכם: הנושא יטופל על ידי הועד שייבחר בקרוב

b. ודה מנועים מלכהן בועד חברי ועדת הקלפי וחברי ועדת הרכב הועד. על פי תקנון האג

 הביקורת וכן קרובי משפחה מדרגה ראשונה. 

יש לציין כי על פי חו"ד של עו"ד המלווה את האגודה, יש לפרש "קרוב משפחה" כהגדרתו 

שם  1975 -)א( לתקנות האגודות השיתופיות )רשויות האגודה( תשל"ה26  על פי תקנה

חוות הדעת המלאה נשלחה  .בני זוג, הורים וצאצאיהם ובני זוגם )ג( אחים, 9נכתב 

 לחברי הועד.

c.  נהוג 15ל 5מספר חברי הועד. על פי תקנון האגודה מספר חברי הועד יכול לנוע בין .

חברי ועד ומטיל על מנהל  9הועד ממליץ לשמור על חברי ועד.  9במשמר הנגב לבחור 

 האגודה לאתר פרוטוקול החלטה בנושא.

d. פת הכהונה של הועד. על פי תקנון האגודה ותקנות האגודות השיתופיות, משך תקו

הכהונה של הועד חל על כל הועד המכהן, כולל חברים שהצטרפו במהלך הכהונה לצורך 

החברים שנבחרו לאחרונה  3החלפת חברים שהפסיקו לכהן. משמעות הדבר היא שגם 
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סיים בשבוע זה כהונה של שנתיים ויש  יסיימו את כהונתם יחד עם כל הועד. הועד הנוכחי

 הוחלט: החודשים הקרובים.  3לקיים בחירות להחלפתו במהלך 

i.  2021הועד בהרכבו הנוכחי יכין תקציב לאגודה לשנת 

ii.  2021התקציב יובא לאישור האסיפה עד סוף 

iii.  .לאחר אישור התקציב יצא קול קורא להגשת מועמדויות לועד האגודה 

iv. כל חברי הועד המכהן 2021קיימו במהלך פברואר בחירות לועד האגודה ית .

)ותיקים וחדשים( יסיימו כהונתם ויוכלו להגיש מועמדות לכהונה נוספת. משך 

כהונת הועד שייבחר יהיה שנתיים )אלא אם יתקבל אישור רשם האגודות 

שנים בהתאם להחלטת  3לשינוי סעיף זה בתקנון ולהארכת משך הכהונה ל

 האסיפה(

e. על פי הדין מסיים את כהונתו יחד עם הועד. בהתאם לתקנון האגודה  –גודה יו"ר ועד הא

 יובא לבחירה על ידי האסיפה במקביל לבחירות לועד.

f.  נדרש שינוי של רשימת המחייב חתימה של חבר קיבוץ בשם האגודה.  68הערה לסעיף

 בעלי זכויות חתימה. לטיפול אדיר ונעם.

g. האם  –אות כלכלית בהקשר של חברותם בועד יש לוודא מעמדם של חברי קיבוץ בעצמ

 נספרים כחברי קיבוץ?

 

 . הוצג מבנה התקציב וסעיפיו. 2020תקציב  .3

 2019הועד מבקש הסבר לעליה בהוצאות הנהלה וכלליות ביחס ל

 

הועד מבקש לקיים פגישה עם נציגי משמר הנגב במליאת המועצה האזורית )גילי מולכו  –הערה בשולי הדיון 

 ותומר רכטמן(

 

  רשם: נעם שטהל

 
 
 

 ברכות! 

 לאחות המרפאה שלנו

  שושי מלך שלום

 עם בחירת ליבו   לנישואי בנה

 ברכות לכל המשפחה!
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 אבות בלינה המשותפת 
 
טה -ים בשבת, טעימים להפליא ממש גורמה, הקריא על טן 'רול שיחיה הכין לנו סנדביצב  

.ובלילה הראה לנו דובים גדולים ועגלות קטנות  

""בוקר טוב עמרם ז"ל היה מגיח עם הטרקטור ומרעים בקולו    

מאד יצירתי -רכבת לקטנים אופניים ליום הילד, הוא ריתך מתקנים,  

ות בסכרנסענו עימו לשדות לבקר את כאמלה וסעוד וליצור אדו  

משם נסענו למרכז ג'ו אלון  לעומתו דוד אלון ז"ל, היה לוקח לתל, בג'יפ או טנדר ומסביר על החיים של פעם.

ידידים ותיקים -ו'מוצגים ) חשבנו שהוא וג לראות   

 סיימנו בשתיית תה אצל השכנים באהלים

אביב לערוך קניות למפעל, לקיבוץ -ל היה נוסע יומיום לתל "נחמן ז  

 ( י חילקה לנו עוגיות וסוכריותושוש ) 

 אלברטו שיחיה לשנים טובות וארוכות, היה משכיב את עמרי

(הידקנו תמיכה בחבר בן. )זיווה הפגישה אותנו עם אובדן מוקדם ומכך  -ערב ערב ומזה למדנו חמימות אב   

גם דורי יעקב פוז' שיחיה היה מצחיק אותנו מאד  

בלגית ולוגמים כוסית לחיים -חתיות שמדברים בהן ח לבריות וחובב סעודות משפויעקב הוא נ  

ל, היה נוהג, מצלם, מלווה טיולים ונרדם על הסלעים"יעקב לוצקי ז   

שתקן, שואף פייפ ויושב בועדת בריאות שהשתיקה יפה לצנעת הפרט ומכאוביו היה -נתן וולצק שיחיה  

ל עם צירל"הקרין שקופיות מטיול בחול היה מאובק מחיטה, חרוש מעבודה, בערב כיתה "יאיר אבישי ז  

עדיין אצלם במחסן -היה לו ציוד לכל דבר ועניין והוא שמור במצב טוב  וגם במצדה.   

.ובן אחד מחובק בנות שלוש ג'נטלמן אלגנטי ומוכשר. משה וולפמן שיחיה, היה רוקד ושר  

 ..אבות טובים מאד

 ...אם תשאלו אותי

 לאחר עשרות שנים

 בתודעה הם חקוקים

 אנשים רציניים, נוכחים

 נכון לא במיוחד רגשניים

ימים. כנראה שלא ציפו מהם לכך באותם  

הכרנו גם את האבות של הכיתות הסמוכות, אך לא בכזו אינטימיות של אנשים הבאים אל פנים החדרים 

היינו בכורים ובני זקונים לבדוק שלומינו בלילות הקרירים  

 וחוצניקים ונספחים

!ה שאפשר לעשות עמה המון דברים טוביםותמיד היינו כית  

 כיתת "ארז" טלי לוצקי )טליה(
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   המשך...משמר הנגב   – השנה הראשונה
בה השתתפו אזרה, אמתי בן   30.6.20 -הדברים הם תמצית השיחה שהתקיימה ב 

 צור ומומוס  
עבודת חוץ.  הם הגיעו  –לעבודה בגבעת ברנר  -העולים החדשים  ,בהעדר משק במקום שלחו חלק מהחברים

יום וזה הוסיף למתח ואצל אחדים, לניכור. -מעורים ביום לא היושבועיים. לא נמצאים במקום,  -פעם בשבוע

יפוש אחרי מקור הכנסה קבועה במזומנים נשלחו שלושה חברים לעבודה בפלוגה המקובצת של הקבה"מ חב

לחופשה אחת לשלושה שבועות  הם   הגיעו  ום )אריה מרטינובסקי, אורי נוימן וחנוך זיידנבד(.במפעל האשלג בסד

 היו  עוד יותר מנותקים ממה שנעשה בנקודה. 

)ישראל נלקין(   בפועל מי ששולט במשק ובנשק הם אלה שהיה להם ידע קודם. בחקלאות ובהכשרה צבאית. זלה  

הדונם שקיבלנו מן הק.ק.ל., זרע שעורה.   הם  2000את  D4 -חרש ב( )בן ציון גינצבורגהיה בוגר כדורי. קוקו 

הנשק שהותר לנו להחזיק במסגרת  –להחזיק בנשק. הם היו אנשי המשק. זלה היה אחראי על הנשקייה  ידעו

 משטרת היישובים. 

, יודעי נשק  ואני –ן היה שבמחנה  צריכים להיות  כמה בחורים ק  ת  ה   ,לימים כאשר החלו לעבוד בקו המים

רות עבדו במטבח, בכביסה  או במחסן הבגדים. מחוסר מעש ווהבח –עם נעשיתי חצרן פמדי  מספר, מומוס,

 הבחורים השתוללו, המציאו  תעלולים.

ם רצו לעבור לקיבוץ אחר.   העולים אמרו אנחנו לא רוצים להישאר. הבטיחו ללמד אותנו עברית וזה לא קורה וה

 הישראלים לא הבינו שהעולים הגיעו מהמלחמה, ממחבואים וראו בעליה לארץ הגשמה ומשהו חדש.

נשמעו קולות של יאוש על חוסר תוחלת בזיווג. הבנות עזבו בתירוצים שונים. חל אנשי הכשרת חפציבה  גם אצל  

משתי  לכל אחת מרכיב ללא מרכאותיו הוענק היא  חולקה לשניים וכל  ולשגב", פיחות לסיסמתם "לנגב

 .  'שגב'ו 'נגב'נו : לדות שיהפר

 ששמש כמזכיר פנים, אולי פנחס  רפאלי זה עמד להתפוצץ והזעיקו את התנועה. לא יודע מי הזעיק אולי אליעזר

בה שנשלח שמתוקף תפקידו כגזבר ובא כוח  ידע אל מי לפנות, אולי צבי בן דעת איש חפצי גולדשטיין )גולן( 

ישראל גלר ועוד   הקיבוץ המאוחדכמדריך חברתי. התנועה הייתה הכתובת והסמכות. זה היה בערב. הגיע מזכיר  

מישהו אולי מועדת הקליטה.  ישבנו איתם באחד מחדרי הצריף. השיחה התנהלה  באידיש או בעברית.   דיברו 

לים הגבוהות על ציונות ואחיזה באדמת הנגב גם עם הקבוצה הישראלית שאף היא רצתה לעזוב כגוף.  מעבר למי

 נשארו אלה שנקשרו למקום וראו בו בית. 

ווצר זוגות. ירים בזכות זוגיותם. החלו להוקש –שושנה ופנחס היו זוג עוד בכפר סבא, שושנה ואליעזר רפאלי 

התנגדותו  היתהישראלים צעירים עם זיקה לעולם של העולים. נוצרו זוגות: מרים ומומוס, חנה ואמתי מכאן 

 )הכשרת חפציבה של המחנות העולים( לעזיבה מאורגנת של החפציבה"ים.

ו בו. דהתחלנו לעבוד בקו המים לנגב, להוציא את המעטים שהתקן חייב להשאיר בנקודה הכל עב 1947בינואר  

גם בחורות הועסקו בהוצאת מסמרים מהקרשים בהם השתמשו ליציקות  בטון קודמות. המעסיק היה סולל 

מחנות לצבא הבריטי בכל המזרח התיכון. תחילה עבדנו בהקמת בריכת   שהקימובונה ומנהלי העבודה מוותיקיו  

עבדנו יחד. הם היו  .י שובלאגירה ראשונה בין דורות לרוחמה. בתקופה ההיא נקשרו קשרים טובים עם אנש

כיצד להוביל מריצת בטון ולשפוך את תוכנה בתנועת כתף  נון והם שלימדו אותימנוסים יותר בעבודת הבני

  .וזרועות מותאמות. המשכנו בהנחת הצינורות החל מניר עם
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גלגלי העבודה בקו המים הורידה את המתח בין הקבוצות. בהתחלה השתמשנו בעגלה שלנו )פלטפורמה עם  

להובלת הצינורות למקומות שמשאיות לא יכלו להגיע.  לעבודה נסענו בטנדר.  'שגב'ו 'נגב'גומי( וזוג הפרידות 

יוצאים עם חשכה ושבים עם חשכה. ברוחמה ממלאים את העוקב : כאלף ליטר שצריכים לספק את הצריכה 

 של היממה הבאה.  

תי היה בכוחה לקרב את  האנשים. כאן נדרשו העבודה בקו המים אם היא לא חיסלה את המשבר החבר

שו במחנות הריכוז והיו לרתכים, כמיומנויות שונות.  ז'ק ויהושע יכלו לנצל את הידע בעבודת מתכת שר

לות". יש ולפעמים הציפיה להסעה ולמסגרים. הנחת הצינורות בתעלה וחיבורם זה אל זה  יצרה צוותים  "חוצי גב

 שיחות נפש...על אם הדרך הביתה, הולידה 

ב ופר אל הגבעה. המגוף לא הפסיק לפלוט  בוץ ולכלוך לרעשביל הבין .  במפגש הדרך 1947המים הגיעו במאי  

עד שראינו מים צלולים. ערב ט"ו באב,  כשהיום כבר נטה להסתלק הנחנו את הצינורות אל המחנה. זכינו לראות 

מן מועט הם חוברו למיכל  זיו בשמיים שלנו.  כעבור את השקיעה ואת זריחת הירח בו זמנית מן המפוארות שה

 ממ"ע.    16מתכת בן 

 

בו של קו המים כבר הושלם  הן ומצא אותנו בבטלה למחצה, עוסקים בעבודות מזדמנות. ר 1947הקיץ של  

בתוואי המערבי הן בתוואי המזרחי. אותו קיץ התבשרנו שיש להעתיק את המחנה. הנימוקים: הנקודה נמצאת 

תלול  מדי של הגבעה אינו תאים הה הדרומי ביותר של האדמות  כי כפי שהוסבר לנו "המבנה הטופוגרפי  בקצ

קדחו בתשתית  להקמת יישוב קיבוצי מתוכנן. יש לעבור לגבעה השנייה.  הגיעו מודדים, מהנדסים, בדקו,

באותו קיץ ובין שתי  הכורכר הקשה וקבעו: כאן יוקם בית ביטחון, כאן תצמח בריכת מים. העבודות החלו

במערומי הבטון שלו  כבר עמד על כנו ונחפרו היסודות למגדל המים.    בית הביטחון,  הגבעות כבר נוצר שביל טרי.

הכשרת תל יוסף המכונה ה"דיוויזיה" על : מצא אותנו דנים בהצעה לקבל תוספת רצינית 1947סתיו -אותו קיץ

 הם נקלעו לחיפוש ולעוצר שהטילה הדיוויזיה המוטסת  –" היא "השבת השחורה -ביוני 29 -יל ה לשום שב

 לעתיד נסעו כה וכה  והסכמנו לזיווג. "נים ומחותניםכשד"הזכורה לשמצה.  הבריטית 

(  כדי לבדוק אם הקיבוץ מתאים להם. אני  1947בנובמבר ) 2 -ב יוספים-הגיעה משלחת של התל מספר: מומוס

הערבים חוללו מהומות בכל הארץ וההוראה הייתה להיות וביום הצהרת בלפור, היה זה זוכר את התאריך  כי 

בהיכון.  ] אחרי השיחה שבה כל צד הציג את עצמו ואת צפיותיו החלה מסיבה עליזה, קוקו ואני התחמקנו 

 [.1ים בדקרים ארוכים יצאנו אל מחוץ לגדר לחפש את סליק הרימוניםבשקט ומצויד

 יוספים הגיעו זה היה עיתוי בעייתי כי התחלנו לעבור לגבעה השנייה.-כשהתל

,  לאה נחמיאס ויוכבד כתבו בעלון הקיבוץ על הגעתם למשמר הנגב. לאה ךלא כל התל יוספים הסכימו לשידו

 אבי שדה.נחמיאס רצתה שהכשרתם   תצטרף למש

הכשרת תל יוסף הייתה מורכבת משלוש קבוצות לא אחידות במקורן. אחת שהייתה בתל חי, אחת בגבת ואחת 

ער העובד בהרצליה )יאיר מילר, חיים ויוסף. קבוצה אחת  מסניף הנ-חוות הלימוד ואח"כ התקבצו יחד בתלב

ער והפלמ"ח  עשו חסד עם נוער שוליים וחברת נוער ישראלית. תנועות הנ איזיקוביץ, אבמה...(. בתל חי היתה

 גייס אותם לשורותיו והעניק להם תוכן בחיים., דאז
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הם השתלבו מהר בעבודה, היו שותפים  להעברת המחנה לגבעה השנייה. ההכשרה שהם רכשו  אפשרה את 

ביניהם   ו הראשונים הן בענפי העזר. נמצאו  שילובם המהיר בכל  ענפי היישוב הן במשק החקלאי שהחל את צעדי

לעתיד לבוא, נהגים   פלחים, ירקנים, נוטעים, רפתנים, מכונאים, בנות הבקיאות בגינון או צמאות להיות מטפלות

 שניים ...ואפילו אקורדיוניסט. 

יסו למטרה משמר נע )מ"ן( במדי משטרת היישובים כדי לשמור עליו. גי ןרגואחרי שגמרו להניח את קו המים א

מש כנהג הטנדר. בלי יהזאת פלמחניקים מהכשרות שונות וביניהם היה  משה וקסלר מהכשרת תל יוסף שש

 משים הוא היה לסנונית הראשונה של התל יוספים בטרם החליטו על הצטרפותם למשמר הנגב.  

 

 

****** 

 

 

 
 כנראה רק לחצי מהחברים! –שיוך דירות  ➢

 מספיקה.האינפורמציה לא 

 חברים שקיבלו דירה נוספת בונים לבנים שלהם בית

 האם זה מה שכתוב בתקנון? מה הן ההחלטות שלנו? איפה ועדת ביקורת?

כמה שנים חברים שיש להם דירה נוספת ימשיכו לקבל  חלק שכר הדירה? זו אפליה זועקת לשמיים. במיוחד 

 שכל חברי ועדת דירות נמצאים בקבוצה הזאת.

 האיזונים אינה שוות ערך לאותו חלק של שכר הדירה.כל מערכת 

 השם: שמור במערכת         מצפים לתגובת הנהלת הקיבוץ.
 

 איך מתקדם פרויקט השמות? ➢
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 תנחומים לעמליה עובדיה ומשפחתה על פטירת אמה

 

 אנה רוזה נוטקביץ
 

 בית משמר הנגב
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 סיפורה של מסחטה
 באמצע הדרך על אנשים טובים 

 
במשרדי "נגב אקולוגיה" וכמו כן  גילוי נאות לחתום מטה יש מערכת קשרים חברית כמעט עם כל העובדים/ות

הוא חושב )ואף כתב על כך(  שלקיבוץ משמר הנגב יש אינטרס ענק לחזק  הקשרים עם "נגב אקולוגיה" כולל 
השתתפותם  באירועים/תרבות, בריכה וכו'.  ובעיקר לעשות מאמץ שמשרדי החברה ואגפי התפעול שלה ישארו 

 כאן אצלנו. ושהמשרדים החדשים יבנו כאן!!
 

לפני כשלושה שבועות עת החל קטיף הרימונים אצלנו רכשתי מ"שקמה" רימונים )בכסף מלא( מתוך מחשבה 
 לחסוך מעט בעלויות ייצור מיץ הרימונים ורימוזים בחנות ש"מול הדואר".לסחוטם לבד ובכך 

ידנית היה קליפות הרימונים מאד קשות ולכן הניסיון לסחוטם במסחטה  )מסיבות שאינן מותרות לפרסום( 
 קשה פיזית ואחוז המיץ היה נמוך. כל תוכנית האקסל שלי לייצור עצמי של המיץ לשנת תשפ"א קרסה.

ו"ר של "נגב אקולוגיה" "אלי בן סימון". יבאחד הבקרים עת עושה אני דרכי לדואר עבר לו על הכביש הפנימי ה
הרימונים. אמר לי שישנן מכונות הפועלות כהרגלו עצר את הרכב ושאל לשלומי. סיפרתי לו אודות בעיית סחיטת  

על בוכנה ומכונות אוטומטיות לסחיטה. אמרתי כי אני מכיר מכונות אלו, אך הן יקרות מדי לצרכים שלי. וכך 
 נפרדנו.

)שלאף שטונדה חבר!!( מצלצל הטלפון שלי "אלי בן סימון" על הקו. "איציק יקירי הנחתי   14:15בשעת הצהריים  
 .שלנו ליצור עבורך מכונה או פתרון את מחלקת ההנדסה

כנשוך נחש קמתי ממיטתי. לקחתי את המסחטה הידנית התייצבתי בפני "סעדיה" המנהל את מחלקת האחזקה. 
הוא לקח את המסחטה השאירה אצלו ומסר לי את הרעיון הכללי  עליו הוא חושב. הוא יחבר בוכנה למסחטה 

 דה הפיזית הידנית.הידנית והיא תלחץ על הרימונים במקום העבו
 נשארה המסחטה על שולחנו, מחכה ליום המחר להמשך תכנון וביצוע.

של חברנו לסרי ז"ל( חשבתי לעצמי שכדאי כמו  גנובובעוד אני צועד למחסני ייצור המיץ )בחדר העבודה הכי 
תקשרתי ל"רומן" או כפי שזה נקרא היום בפי כל "חוות דעת נוספת". ובלי לבזבז זמן הב'  תמיד להפעיל דפ"א 

ן את מכונת הסחיטה חמהנדס החברה. לא עברו שתי דקות התייצב "רומן" בפינת העבודה שלי. עוד הוא בו
 מספר לו על הרעיון המתגבש.וכשאני הידנית 

 מכונת סחיטה ידנית+בוכנה = מיץ
המסחטה בחוזקה . אבנה לך שולחן יציב בגובה נמוך. אחבר את מתוך כבוד אלי הוא גיחך קלות והציע פתרון

 לשולחן וכך פעולת הסחיטה תהיה קלה.
מסר "רומן" המהנדס" את הצעתו ל"סעדיה" מהאחזקה. ולמחרת היה לי שולחן סחיטה שיוצר עבורי 

 בהתנדבות על ידי "נגב אקולוגיה".
עכשיו כשתוכנית האקסל שלי חזרה למסלול, אני סוחט עבורכם מיץ ו

תודה ל"אלי בן סימון" ולצוות   .ולממטעי משמר הנגב ומציע לכם אותו בז
 שלו שעזר בפתרון בעיית הסחיטה שלי.

    " שאולי יביא עוד קצת שלום. יין אביבלכם כתודה בקבוק " נותן
 

  איציק בונים
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 נשיםנגד  אלימות  למניעתליום הבינלאומי 
 
ליום הבינלאומי למניעת אלימות  נאום ראש הממשלה בנימין נתניהו "נשים הן כמו בעלי חיים עם זכויות..."

 נגד נשים.
"נשים זה לא בעל חיים שאתה יכול להכות בו, והיום אנחנו אומרים, גם בבעל  חיים אתה לא מכה, יש תובנה 

 ויש אינטליגנציה ורגשות גם לבעלי חיים, נשים הן בעלי חיים, בעלי חיים עם זכויות"
יצורים   ,מחצית מאוכלוסיית העולם  ,נשיםבמחובר למציאות הוא לא היה מעלה על דעתו לראות    אילו הוא היה

 בעלי חיים. –שיש בהם חיים 
יודע לתרגם את הדברים לטיפול באלימות נגד נשים. להציע טיפול ופתרונות תקציביים שהן לא האם הוא 

תפגענה. וגם לגברים אלימים. הנשים לא נפגעות כבעל חיים עם זכויות הן נפגעות כי החברה שלנו אלימה וגברים 
 רואים בהם אמצעי ומטרה לאלימות. 

אלימים. בימי הסגר רים סוגרים עליהן במשפחות עם גברים נשים הן הנפגעות העיקריות בקורונה כאשר הסג
היתה עליה משמעותית במקרי אלימות במשפחה. רצח נשים הפך לסיפור קבוע בחדשות. לגברים האלימים 

 ואפשר ליטול את חייהן.  לחייםזכויות  ותשלהן הן גם חסר
ת של גופים ציבוריים ויעיד מספרן כאשר "נשים הן בעלי חיים עם זכויות" גם לא מגיע להן להשתתף בהחלטו

 הלא רב בהם. הן הרי בעלי חיים שאפשר לנצל אותן, להשתמש בהן, ללטף אותן ולהעניש.
חיילות בקרב בתוך -מה יביא לתודעה את השוויון? כאשר שר ירושלים הרב רפי פרץ אומר על השתתפות נשים

 ר דעה זו ודומותיה לא יהיה היחס ההולם לנשים.  טנק מה יותר חשוב השוויון או הניצחון? ברור שעד שלא תמוג
יחס זה כהכללה, אבל זו אווירה כללית עם דגש בתרבויות מסוימות למרות שארגוני נשים  לראותמובן שאין 

 משרטטים פרופילים של גברים אלימים בכל רבדי האוכלוסייה.
מראשית החיים על יחס ומעמד שווה יביא, הבנה שהאנושות מפסידה על חשבון אגו מצב זה מתמשך, חינוך 

  .הסיכויים הולכים וקטנים ,אולי, ברבות הימים לשינוי. אך כשראש ממשלה מסיג לאחור גם הישגים קטנים

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 26.11.2020קריקטורה של עמוס בידרמן "הארץ" 
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 מ"מ  29 -מ"מ ויחד הצטברו ל 7ירדו  15.11 -ב

 מסרה: נעמי אלון  מ"מ   243.9מהממוצע הרב שנתי  12%שהם 
 ירד גשם אך עדיין אין נתונים , יום חמישי, הבוקר

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 הכביש. משתלבת במדרכה ממול עםגדר חדשה תוחמת את פוליביד 
 מובילה לגן הקסום שנשתל ליד מגרש הכדורגלה 

 


