
 

 עורכת מרגלית זלצמן
  www.atarmishmar.org.il 16.12.2020א' בטבת תשפ"א   2144עלון מס' 

 

חנוכיית האש לאור היום. בערב היא בערה



2 
 

  www.atarmishmar.org.il   16.12.2020א' בטבת תשפ"א  2144עלון מס' 

 ה בעלוןמ
אתמול, נר שישי של חנוכה האיר לרגעים מופע אש של צופי משמר הנגב את החשכה. מצעד לפידים שהפך 

ילדים והוריהם הפכו לסימן ההיכר של המצעד. בשנים האחרונות למצעד עששיות שהוכנו יום קודם ע"י 
אתמול כאשר עלטה ירדה על השכונות המערביות של הקיבוץ ) תקלה של חברת החשמל( היה לזה נופך של 

שבט "איתן" של הצופים אימץ את המצעד ואת הכנת כתובות אש. גיא וילק  "ביטוי " באנו חושך לגרש...
 ך לעשות זאת בגדול.)יו"ר צח"י( הדריך זו השנה השנייה אי

 
כבר עברו למעלה מעשרה ימים מטקס חנוכת הגן בסמוך למגרש כדורגל ובכל זאת יש תחושה מתמשכת של 

הן ברכב והן ברגל. על הטקס והדברים שנכתבו לכבודו, כאן  ,ערך מוסף שהגן משרה על העוברים בסביבתו
 בעלון.

ל האגודה שסיים לפני כחודשיים את תפקידו אך לדברי ההנחיה הוספו לפרסום ברכתו של יורם ענבר, מנה
 עריסתו של הגן מההתחלה.על  עמד 

 על כך בעלון –חנוכה ב"בית החם" בדרך מקורית 
 

במשך מספר חודשים מדי שבוע נפגשת קבוצה של "היסטוריוגרפים" מחברי הקיבוץ לרשום את מהלך 
קליטתם של חברים לפי קבוצות או יחידים שהגיעו למשמר הנגב. הפעם אלו גיורא ושרה גלקר. משמר הנגב 

רות רבים התחנכו דו ,היה קיבוץ היעד. על הכמיהה ממש כך, להגיע למשמר הנגב קיבוץ התנועה בחו"ל
 . 20-של המאה ה 40-מסוף שנות ה

 
יצרו דינמיקה של פעילות. על  ,במספר 20כבר  לשכונת השבעים, איקלום פעילה מאד. מעבר המשפחות תועד

 כך דו"ח ביניים כתבה אתי ענבר.
 

 אריאלה גליקי שלחה לפרסום ראיון שהתקיים עם רופאי קורונה וביניהם מודענו ד"ר אורי גלנטה 
 

 ם ובחירה בכולבו לית של חילופי תפקידים כותבת מרי רכטמןעל סיו
 

 ופרוטוקול ועד  האגודה עדכני. 
    
 

בשדה החשוף מספר שעות לפני שהכינו צופי משמר הנגב  תמונת השער: החנוכיה 

 שבערה  והיתה לאפר

 חנוכה תשפ"א 
 הבית החם חוגג חנוכה עם לביבה 
 דברים שכתב: אלון דגני –תערוכת כלים חקלאיים  -טקס חנוכת גן אדם ואדמה 
  יורם ענבר –"גזירת סרט" לפארק הכלים החקלאיים 
  משמר הנגב –קיבוץ היעד 
 ועדת בנים מברכת את תמיר דמרי ואורי אלוש לגיוסם לצה"ל 

 אדלר -רופאי קורונה: "אנחנו מפסידים יותר מדי בקרב מול המוות" כתבה ענת לבynet 
  מרי רכטמן –כולבו משמר הנגב  –צוות מנצח 
 הודעה מהספריה 
 מידעל'ה מועדת איקלום 
 נר זיכרון דצמבר 
   רשם: נעם שטהל 23.11.2020פרוטוקול ועד אגודה 
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 חנוכה תשפ"א 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

הכנת ויטראז'ים. שלושה לשל חנוכה. התקיימה פעילות  לילדים  נר רביעיזו תוכנית החג. ביום ראשון 
 מוקדים שמשו את המטרה כדי לא ליצור התקהלות: חדר האוכל, המועדון והפאב. הילדים היו מרוצים.

 
, התקיימה פעילות של הכנת עששיות לקראת מצעד הלפידים שהתקיים למחרת בערב נר חמישיביום שני, 

 עם מדריכיהם חילקו שי לוותיקים שהכינה עבורם מועצת בני שמעון.)בר מצווה(   'פלג'וכיתת 
 
עם עוד כתובות אש וחנוכייה שבערה לתפארת ו פיקוד על מצעד הלפידים, הצופים לקח נר שישים שלישי, ובי

המצעד עבר בחשכת השכונות שהיו בעלטה עקב תקלה של  בשדה שבין השכונות לכביש ההיקפי. כתובות אש 
חברת החשמל. ראו צלליות של אנשים, עששיות דולקות ונשמעו קולות. היה צריך לגשש את הדרך עד למרחב 

משך חודש עמלו החניכים על את כל המתקנים שבצורה מרהיבה הועלו באש. ב 'איתן'בו העמידו חניכי שבט 
לקח את הפיקוד על הכנת המתקנים היפים שדינם להישרף במופע  גיא וילקכל המתקנים והתוצאה מרשימה. 

ראש שבט איתן אמר דברים בשבח החניכים שהכינו את המתקנים וכך גם המרכזת  רונן פרייברגמרהיב. 
 מיתר פיצ'ון.  

 
 

 שמות הגדודים
 ורד, פלג, עולים באש: 
 תלתן, דולפין
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 עם לביבה הבית החם חוגג חנוכה
 

לא. לא היתה התכנסות בבית מורשת. ברוח התקופה באו אל משתתפי הבית החם שליחים וחילקו לביבות 
 וגביע שמנת כתוספת. כלי הרכב שאיפשר ניידות ברחבי הקיבוץ שחולק לשלוש קלנועיות ובכל בית היתה

 תחנה למסירת הלביבות. נכון הן לא היו חמות אך לכך יש פתרונות.
 

. בכספי הפיקדון שהשנה (רבים מביאים לה)ה ע"י תניס שממשיכה למחזר בקבוקים ג  ה  רעיון קניית לביבות נ  
הקורונה לא אפשרה התכנסויות כמו בשנה שעברה. חשבה תניס  ,אי אפשר היה להשתמש בהם בבית החם

, בן שחר מתאים לשימוש בכספים אלה לקנות לביבות לוותיקים. צוות הבית החם: תניס, כרמלהשחג החנוכה 
נר חמישי של  –ויואל אשל שהיה בסוד העניין התארגנו לממש את הרעיון. זה קרה ביום שני  גפן אמירה

 חנוכה. היה נחמד לראות את ההפתעה של מקבלי הלביבות.
 כל הכבוד לחשיבה היצירתית. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אילנה אגמון מקבלת את שקית הלביבות                     תניס, כרמלה ואלינור מכינות את שקיות הלביבות 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 חנן ורג'ין אדלטין קיבלו בהפתעה את הלביבות   יוסי בירן מחזיק שקית לביבות
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 אלון דגניכתב: לשקית הלביבות הוצמדה ברכה נחמדה:
 

 שמח ומדליק בימי החנוכה חג

 מהבית החם קבלו לביבה מתוקה.

 נאחל שניפגש יותר ועם כל החברים

 בכייף ובחברותא לקפה ודיבורים...

 עד שזה יקרה ניקח הכל בחיוך וצחוק

 ונפגוש זה את זה בזום ומרחוק...

 )הלביבות נקנו בכספי הפיקדון של הבקבוקים שאספתם!(
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 קלנועיתביואל אשל  נרתם לחלק את הלביבות 
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 טקס חנוכת גן אדם ואדמה
 

לחנוך את 'גן אדם  הזמנה ,תושבי משמר הנגבכל  ,ונקיבל 11:00שבת לפני הצהריים ליתר דיוק  לשעה 
 לפני כחודשיים קיבל את מופעו הנוכחי.גן הכלים החקלאיים,   ,ואדמה'

הגשם שירד על המתכנסים. אבל הענן שמעל הגן המתין עד סיום הטקס ואז ירד  שמיים מעוננים לא בישרו את
 בגדול.

תושבי משמר הנגב נענו  להזמנה לחנוך מ רביםלא שגם ההתקיים טקס נחמד  ,קראה סיגל שלוכתב.  אלון דגני
 סביב סביב.ולהולכים את הליכת יומם  ,מוסיף ליווית חן לנכנסים לקיבוץ ברכבוא ה .את הגן

 

 ואלה הדברים:
 מילה טובה לאיש ואיש:

 שלום
 איך אתה מרגיש?

 מילה של אור של חום,
 מילה חמה, מילת עידוד
 מילות חיבה וידידות.

 
 , זכרו לברכה, משורר קיבוצנו לפני הרבה שנים.יהושע צפרירכך כתב 

 
 מילים אלו מתארות את הרצון לומר מילה טובה,

 חובהלהודות מכל הלב ולא כדי לצאת ידי 

 סתם כך, בלי הרבה תכנונים ובלבול

 ללא תורני במה או תורני חיסול.

 פשוט להתכנס כולנו יחד בלי תוכנית סדורה

 לפעמים להיות ספונטנים זה לא כל כך רע...

 
 ממש מול המפעל בכניסה לקיבוץ

 שטח ּבּור מוזנח חיכה לחילוץ

 רעיון קרם אור ושותפים

 בהנהלות גייסו את הכספים

 גן תוכנן ללא שהותתכנון ה

 נותנים כבוד לחקלאות!

 השטח שּונ ה מכל כיוון

 כלים הונחו לשם גיוון

 צמחים נשתלו ביד גנן

 גינה חדשה צומחת לה כאן.

 והיום כשבאים לחנוך ולהתפעל

 נזכור כולנו את העֹוֵבד והֲעֵמל 

 ששינו את פני השטח ולכן נודה:

 "כי האדם עץ השדה"
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ֵתחַ למי תודה ולמי ברכה כל   - אחד נתן מכוחו ואת חלקו וביחד נרקם פרויקט וזה הַמפ 
 לקחת שטח שומם ולהפכו לגן פורח...

 
 זכרו לברכה אלכס רוזנבלום

 אור גל
 ירי דגן

 ניתאי קרן
 אדיר בן חמו

 יורם ענבר
 איל גזית
 יניב כהן

 שינו את פני השטח וזרעו מדרכות בטון האחים ווליד

 שתכנן גן שיחזיר למציאות את החקלאות... אסף מלול

 וצוותו שגיננו ללא הרף וכל שעות היום. אריאל פרידמן

 לא מובן מאליו שבלן גינון יתעסק בפרויקט כזה.

 
 אריאל שכאן הוא ביתו התייחס לפרויקט בתשומת לב מיוחדת כיאה לשורשי הוותיקים ולענפיי הממשיכים.

 
 ואז...

 גזרו את הסרט:
 של אריאל פרידמןיורם ענבר, אדיר בן חמו, ירי דגן, איל גזית וטל פרידמן הבת 

 
 וקצת אחרי שהסרט נגזר והולכים לכיבוד

 רצינו לומר למישהו עוד כמה מילות עידוד

 יורם ענבר שסיים את התפקיד

 אך עדיין יש לו מה להגיד...

 לשים יד בכל מקום ועניין

 שם שטח מוזנח ופה בניין

 מלוא הכוח והמרץלפעול  ב

 לשיפור החיים ודרך הארץ

 יורם הטביע חותם בכל פינה

 יזם וניווט בגאון את הספינה.

 והיום יכולים לומר בשם כל הקהילה

 תודה גדולה! –יורם ענבר 
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 "גזירת סרט"  לפארק תערוכת הכלים החקלאיים   
 

 התבקשתי לברך על המיזוג בין החזון למציאות שלפנינו .    

שנותיי כמנהל פוליביד ועוד שנים לאחר מכן, ראיתי פעמים אין ספור את הגבעה החשופה מול שער  16במשך כ 

.  כבר אז נרקם בראשי החזון של המפעל. הגבעה המסולעת קצת ששימשה חניה אלטרנטיבית לעובדי המפעל

 שינוי פני המקום כך שיהווה את "כרטיס הכניסה " לקיבוץ.    

המשך  :פרויקטים משולבים 3 -שנים, נענה משרד החקלאות לפנייתנו במסגרת " קולות קוראים"  ל 4י כ לפנ

אחר מספר שנים של המדרכה מהשער לאורך הכביש המוביל לקיבוץ, תערוכת כלים חקלאיים ופינת פיקניק. ל

דשדוש ביכולותינו להקצות תקציב משלים לזה של משרד החקלאות עד כדי ויתור על הפרויקטים, נפתחה 

הגענו עם המועצה להסכמות על איגום   2019בלחץ של המועצה האזורית  האפשרות להתקדם. במהלך שנת 

על אף אירועי הקורנה, הפרויקט המקורות  לרבות השתתפות הקיבוץ. התכנון שהיה מאוד מורכב הושלם, 

 ברובו המכריע הגיע לקו הגמר. נותרו עוד השלמת תאורה במגרש ונוי לאורך המדרכה באזור "ארמון דוד".

חבר טוב לעבודה, עליו השלום, אמר לי באחד ממפגשינו, "רושם ראשון עושים בפעם הראשונה " עיניכם 

                    רואות את התוצאה היפה בכניסה לקיבוצנו !! .   

בנימה אישית, אני חש גאווה וסיפוק עצום להיות בין מקבלי ההחלטות שהתעקש על מימוש הפרויקטים הללו 

ע"פ התכנית המקורית. אני סמוך ובטוח שהפארק יהווה מוקד עליה לרגל  לכלל תושבי הקיבוץ ואורחיו יחד 

 ה לפני מספר דורות.   עם פעילות נופש וספורט וקצת היסטוריה של עיבוד האדמ

אני מנצל הזדמנות זו לאתגר את חברי וועד האגודה הנוכחי להמשיך בנחישות בשיפור פני הישוב בשנים 

 הבאות .

זה המקום והזמן להודות לכל מי שפעל וממשיך עדין לפעול  למימוש הפארק הזה.  לנציגי הקיבוץ והאגודה 

ולאנשי הקשר עם הקבלנים והצוות ההנדסי של המועצה.  היושבים "בשולחן עגול", למתכננים, למבצעים 

 תודה לכולם מקרב הלב .

 שבת שלום וחג חנוכה שמח הקרב ובא.
 יורם ענבר

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חנוכת גן אדם ואדמה –גוזרים את הסרט 
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 משמר הנגב –יבוץ היעד ק
התנועה  )תחילה "תנועת בורוכוב"  לאחר מכן  במחנות העקורים התגבשה גם בארגנטינה, בצרפת, בבלגיה  ו

שיש יעד אחד בלבד להגיע ידעו החניכים שהכינו עצמם לעליה  .לאחר סיום מלחמת העולם השנייה"דרור"( 

 משמר הנגב.  –אליו 

. במיוחד לאחר שתפרוץ מלחמההיה ברור  1947בנובמבר  למשמר הנגב  לאחר בואה של הכשרת תל יוסף

 ההחלטה: להקים בית לאומי ליהודים בחלק מארץ ישראל. (. 29.11.1947ט בנובמבר )ההצבעה באו"ם בכ"

העברת הנקודה במשמר הנגב היתה על ציר עזה באר שבע והקיבוץ הצעיר החל את שנתו השנייה על הקרקע 

למלחמה בחפירת תעלות ומקלטים  היתה התארגנות .השנייה –מהגבעה שנקראה הראשונה לזו הנוכחית 

 ים. מאולתר

בצבא וקיבל גיורא . בארגנטינה שירת ודב פרידמן לחיפה מארגנטינה גיורא גלקר והגיע 1948בספטמבר 

הכשרה של תותחן. הוא הגיע לארץ באשרה של תייר כי בתקופה זו אי אפשר היה להגיע כעולים. היה זה 

ברנדוט שהיה מתווך  רצח הרוזןבאותה עת נ .( 1948בתקופת ההפוגה השנייה של מלחמת העצמאות )יוני 

לשלוח אותו לשמש רצו   ומשםיד שליד נתניה בית ל  גיורא מספר שנשלח להאו"ם בין היהודים וערביי הארץ.  

מוכן לשרת אך ורק במשמר הנגב.  אני שכתותחן  תיואמר הסכמתילא " מספר: ווירית. גיוראאכתותחן בהגנה 

כל השיירה העברה עם פס לחופשה לתל אביב. ומשם לרחובות שם התארגנה שיירה שיצאה מנגבה.   תיקיבל

 להבריק בחשכה.להרעיש או  להסתיר כל דבר שיכול  וקיבלנו הוראה בלילה הלכה 

ַפש )שער קטן(, אז  זו היתה הכניסה הראשית לקיבוץ נבחשכה נכנסעדיין  למשמר הנגב  הגענו ש  ו דרך הפ 

(. ליד מגדל המים היתה  70-נותר מהתקופה ההיא אקליפטוס גדול ולידו השלט הכחול שהוצב לחג ה)היום, 

מ'בורוכוב' ארגנטינה.  אנחנוו לשומרים שנלהיכנס אמר נועמדה עם שקי חול. שמרו שם חברים שלא נתנו ל

ו על השקים. רק נרדמלהיכנס. נ נונתנו ל הם לא הבינו ולאו  לדבר איתם בצרפתית, באידיש, בספרדית ינניס

 -נולחברים מארגנטינה שכבר הגיעו לפני נולמזכירות וקישר אות נועם בוקר הגיע יוסף טנצר והביא אות

 חייקה ושלום, ראובן כהן, שושנה סמנר. 

היתה גדר  ,מספר: הגשמתי חלום, אבל אפשר להגיד שזה היה חלום ושברו. החצר היתה עלובהממשיך ו גיורא 

שאה. לא היה כלום. אבל היתה רוח טובה.  משמר הנגב היתה נקודה ייחודית מבחינה ומוקשים. לא מד

צבאית. המצרים כבר היו בבאר שבע. היה משלט באזור שהיום הוא 'אשל הנשיא'. במשמר הנגב התאמנו 

 5ו בחצר עם נשק. בלילות שמרו נבנשק שהיה: נשק אנטי טנקי מדגם פיאט. שנים לאחר המלחמה עוד הסתובב

 ומרים. לשירותים שכמובן היו בחצר הלכו שניים מחשש למחבלים.ש
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הגעתי חולה "חודשים אחריו. שרה מספרת:  9שרה וגיורא היו זוג עוד בארגנטינה ושרה הגיעה למשמר הנגב 

ליד הבית בו היו שהיה משאית של "אוסם"  בכמה טרמפים וירדתי מהטרמפ האחרון  נסעתילמשמר הנגב. 

 עופר, זאבי, גתית, אריהל'ה.הילדים הראשונים 

לא היה פה כלום. לאן שהעין הגיעה היה ריק. לימים הראשונים קיבלנו גיורא ואני את החדר של שושנה ופנחס 

שנסעו לתל אביב לכמה ימים. משהל'ה חרובי אמר לנו קחו שקים תחברו אותם ותמלאו אותם בקש מהרפת 

חום )הייתי חולה(.. בתיה מילר )דרגילוב( באה  תמעלו 40החוויה הראשונה שלי עם  ותעשו מזרון. זו היתה

 למשמר הנגב.  עשו "מסיבה"  לכבודנו. ילבדוק אותי . זו היתה הכניסה של

אחר כך שיכנו אותנו בצריף בקרבת בית ביטחון. היו בו עכברים. הקירות היו " –גיורא משלים את הסיפור 

 "מסגריה עם יהודה שאול אחר כך הייתי חצרן עד שהכניסו אותי לרפת.דיקט. בהתחלה עבדתי ב

צריך לדלל את שהעבודה הראשונה שלי היתה עם פנחס גולן )גולדשטיין( בגן ירק. אמר "שרה מספרת: 

הצמחים וחשבתי לעצמי, מה באתי לארץ ישראל כדי לעקור צמחים? בהמשך הגעתי לבית ילדים ואמרתי זה 

 בכל זאת סידרו אותי לבית ילדים כי קמתי בזמן. לא מתאים לי. אבל

 היתה אווירה של מחנה עבודה אנשים השתוללו כל הלילה וכל אחד קם בזמנו הוא. 

הפרדה בין הצברים והעולים החדשים. אבל כולם סחבו שקים של דשן. הפלאחים היו "הצווארון הלבן"  היתה

 הם נחו בימי גשם וגם אחרי הקציר. קיבלו אוכל טוב וטיילו. 

 וגם את חג פסח של אותה שנה.ועשו שם את חג המשק.   דיר עגלותלשל הקיבוץ יצקו את היסודות  5-בחג ה

 רא ושרה גלקר במפגש היסטוריוגרפירישום פגישה עם גיו

 
 
 
 

      
 

 
 מכתת "כוכב"  תמיר דמריאת 

  שהתגייסה לפני כארבעה שבועות והיא תשרת בחי"ר גבולות
 

 מכתת "שזיף"   אוִֹרי אלושאת 
 שהתגייס בתחילת החודש להנדסה קרבית

 לאחר שנת מכינה
 

 הצלחה ועניין בשירות הצבאי
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 הקורונה: "אנחנו מפסידים יותר מדי בקרב מול המוות"רופאי 
 

 אדלר-ענת לב

 ynet -ב 10:52,  02.12.20 פורסם:

 
: שיעורי התמותה גבוהים, מגפת הקורונה מערערת את הרופאים

הנפטרים צעירים יחסית, מקרים שנראים קלים פתאום מסתבכים, 

כל תיאוריה לגבי מהו הטיפול הנכון נסתרת בתוך זמן קצר על ידי 

מחקר חדש. "אנחנו במצב רגשי לא פשוט. קשה זה לראות איך 

 החולים מתים לבד, בבדידות איומה. זה מטלטל"

 

 פרטי(ד"ר אורי גלנטה )צילום 
, רופא מומחה בכיר ביחידה לטיפול אורי גלנטה לד"ר"רופאים כמוך הם סוג של אלוהים", אני אומרת 

שהקורונה הוכיחה  נמרץ פנימי במחלקת הקורונה של בית החולים סורוקה. הוא צוחק צחוק מריר ועונה

עד כמה  -שמהווים את המחסום האחרון בין החולה לבין המוות  -אפילו לטובי הרופאים בטיפול נמרץ 

הם רחוקים מהדימוי הכל יכול שלהם. "תפקידנו הוא להציל את החולים שלנו ממוות", הוא אומר, "עד 

הקורונה, שהיא מחלה שאנחנו  אחוז. אבל הנה הגיעה 80-לא מזמן שיעור ההצלחה שלנו עמד על יותר מ

והיא ריסקה את שיעורי  -עוד לא מכירים ולא יודעים בדיוק איך היא מתנהגת, שאין לה תרופה כרגע 

אחוז. עם זה קשה לנו מאוד להתמודד. אנחנו מרגישים הרבה פחות  50-ההצלחה שלנו, שירדו לכיוון ה

 ין לא אלוהים". גיבורים ממה שהרגשנו לפני הקורונה. עכשיו אנחנו לחלוט

 את מה הקורונה שינתה?

"את היכולת שלנו להבין מול מה אנחנו עומדים ולפעול בהתאם. יש לנו אמצעים משוכללים ויעילים 

להצלת חיים, אבל בקורונה הרבה פעמים זה לא עוזר, כי אם הריאות של החולה לא יבריאו, שום דבר 

ו. אנחנו לא רגילים לראות שיעורי תמותה כאלה שנעשה לא יציל אותו. זו חוויה חדשה וקשה עבורנ

ואנחנו מפסידים יותר מדי בקרב מול המוות. מורלית זה קשה מאוד עבור צוות טיפול נמרץ שמוכן 

 לעשות הכל ולהילחם על כל חולה כדי להציל חיים", אומר ד"ר גלנטה.

 
, וכעת מנהלת מחלקת , סגנית מנהל מחלקה פנימית בבית החולים שיבאגילת שנהב זלצמןגם ד"ר 

הרצוג, מדברת על הקורונה כעל מחלה שמערערת את -הקורונה המשותפת של בתי החולים שיבא

 הביטחון של הרופאים.

"רופאי המחלקות הפנימיות מתמודדים כל הזמן עם מוות. לפעמים התפקיד שלנו הוא לרפא ולהציל 

כובד. העניין בקורונה שהיא מבלבלת חיים ולפעמים הוא מסתכם בליווי של האדם אל מותו באופן מ

 אותנו. אנחנו לא יודעים מי ימות ומי לא. המוות בקורונה הוא בלתי צפוי".

באיזה אופן? "זה לא כמו חולה אונקולוגי קשיש, שאנחנו יודעים לצפות את מותו, או מי שלקה באירוע 

יותר מדי. כבר כמה פעמים  אפשר לנבא-מוחי קשה וברור לנו לאן הדברים הולכים אצלו. בקורונה אי

https://www.ynet.co.il/tags/%D7%A2%D7%A0%D7%AA_%D7%9C%D7%91-%D7%90%D7%93%D7%9C%D7%A8
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 -ערכתי שיחה עם משפחה, הכנתי את כולם לכך שהאהוב שלהם נוטה למות, הכנסתי אותם להיפרד 

 ופתאום הוא התאושש וחזר לחיים. וגם ההפך: חשבנו שהאדם לא בסכנה, ופתאום המצב הידרדר".

 
 מחקרים סותרים

שברופאים לאבד את האמון באינטואיציה העובדה שמדובר במחלה מתעתעת גורמת גם למנוסים 

שלהם. "הייסורים הגדולים שלנו נובעים מכך שיש חלון הזדמנויות צר מאוד שבמהלכו אנחנו יכולים 

לתת לחולים הקשים טיפול שיציל את חייהם, אבל לא תמיד אנחנו יודעים איזה טיפול הוא הנכון", 

ג דאטה, בסופו של דבר ברפואה אנחנו עובדים מודה ד"ר שנהב זלצמן, "למרות הכלים המדעיים והבי

הרבה מאוד על אינטואיציה. אינטואיציה זו קבלת החלטות מבוססת ניסיון, אבל פה אין לנו ניסיון, אין 

מחקרים, אין פרוטוקולים, אין על מה להסתמך בינתיים, וגם כאשר יוצא מחקר, מיד מתפרסם מחקר 

ש בטוחים בעצמנו. בפועל, בהרבה מאוד מצבים אנחנו מוצאים אחר שסותר אותו וזה לא עוזר לנו להרגי

את עצמנו מבולבלים ולא מצליחים להציל חיים. מה שחשבנו שידענו בתחילת הדרך כבר לא יעיל 

 יכול גם להפריע". -בהמשך, יש סתירות, וככל שעוד מידע מצטבר הוא לא תמיד עוזר, אלא להפך 

 
 לסיום

 ד"ר שנהב זלצמן מחזירה אותנו לתחום האחריות האישית. "כשבא אליי חולה קשה עם סרטן  

אלה מחלות שמסובך למנוע. את הקורונה, לעומת זאת, קל מאוד למנוע: רק לרחוץ  -מוחי  אירוע|][,ל 

ידיים, ללכת עם מסכות כשאתם בקבוצה צפופה ולשמור מרחק של שני מטר. חשוב שנעשה את זה כי 

ורונה כאן כדי להישאר, לפחות בתקופה הקרובה. זה נאיבי לחשוב שהחיים שלנו יחזרו להיות כמו הק

שהיו לפני המגפה. החיים משתנים וכולנו צריכים להתנהל אחרת, לפחות בשנה הקרובה, כדי למנוע לא 

לא רק את ההדבקה, אלא גם את הפגיעה הכלכלית, החברתית והמורלית בכולנו. ערבות הדדית היא 

מילה גסה והיא חייבת להדהד לנו בראש בכל יום ובכל שעה", אומרת ד"ר שנהב זלצמן, ומבקשת 

להוסיף עוד נקודה למחשבה: "עצוב לנו לחשוב על זה שמחלה שכל כך קל למנוע אותה הופכת בלתי 

מנוצחת בגלל התנהלות וקבלת החלטות שמעורבים בהן שיקולים פוליטיים. המון פעמים אנחנו 

שים כמו הילד ההולנדי ששם את האצבע בסכר ומנסה לעשות הכי טוב, אבל מסביב הפוליטיקה מרגי

  ."חוגגת

וגם הקשיים הטכניים, המיגון וחוסר היכולת לתקשר עם החולים באופן מלא, 

מכבידים: "לא קל עם זה שהרופאים הם גם המטפלים, גם המרפאים, גם 

כי ככה מתנהלות מחלקות  -ולוגים הפיזיותרפיסטים, גם מכינים קפה וגם הפסיכ

 .כל ההיררכיה משתנה, וצריך להתרגל גם לזה", אומרת ד"ר שנהב זלצמן -הקורונה 

"ר גילת שנהב זלצמן צילום: יריב כץד   

   
 הביאה לדפוס: אריאלה גליקי
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 כלבו משמר הנגב –צוות מנצח 
 

 לידיה יקרה!
בסיומה של תקופה ארוכה, רבת שנים, למדנו להכיר את עמלך הרב. השקעה ואכפתיות, מסירות לנסות 

 תודה תודה לך! –להיטיב ולשפר במרכולית כל הזמן על מנת שנוכל לקבל את הטוב ביותר. ועל כך 

גיעה העת נאחל לך בהוקרה על מה שהיית. עכשיו תוכלי ליהנות מדברים אחרים ולהגשים את שאיפותייך. ה

 למנוחה. הרבה בריאות ונחת לשנים רבות.

 ולצוות ההמשך,

 היאהצלחתך מברכים אותך ומאחלים לך הצלחה בתפקידך כמנהלת הכולבו לית.  –ראשית לרחל מולכו 

  !!! הצלחתנו

. עברתן ומקצועיות בכל שאלה ופניה מסורות נותנות שירותולשאר הצוות : סוזי, צלילה ואתי, עובדות כולבו 

ועוברות  בכולבו לית תקופה לא פשוטה בקורונה והוכחתן לנו ואנו עדים לכך לעבודה המרובה וההקרבה 

 כולם. לואכפתיות  לשירותשלכן. בזכותכן הכולבו לית נראית כך: נקייה, מסודרת מלאה ואנו זוכים 

 הקהילה. –תמשיכו להצליח ובגדול, על כל מה שאתן עושות למעננו 

 
 רכטמןמרי 

 
****** 

 
 
 
 
 
 
 

 הודעה מהספריה
 

 מי קורא את הספרים הבאים:

 ג'ן פנזוול – כרוןיבנותיו של שומר הז 

 א.ב. יהושע – המנהרה 

 רוזלה פוס טורינו – אל שולחנו של הזאב 
 

 
 ספרים אלה נלקחו מהספריה עם כרטיס הספר ולא נרשמו במחשב

 
 בבקשה להתקשר למרים או חנהל'ה

 
 
 
 
 



14 
 

  www.atarmishmar.org.il   16.12.2020א' בטבת תשפ"א  2144עלון מס' 

 מועדת איקלום   מידעל'ה
 

 לאחר שמשפחות רבות עברו לשכונת השבעים, צוות איקלום נכנס לפעולה.
 

: אתי ענבר, ויויאן חזן, תמר אלמוג, איל גרנסיה, אוהד פניג, אנבלה פלדפבר, סנדרה רכטמן, חברי הצוות

 אסתר גולן.

, להעברת אינפורמציהמשפחות ליווי  5-6כל אחד/ת מאנשי הצוות קיבלו על עצמם להיות מקשר/ת של 

 ומציאת משפחה מאמצת. משפחות שיש להן משפחה בקיבוץ לא תוצמד להן משפחה מאמצת.

המשפחות בשכונת השבעים קבלו חוברת עם אינפורמציה רחבה: מדריך לנקלט, רשימת ועדות, שעות פתיחה 

מובן שבנים/ות שבחרו טלפונים של  ממלאי תפקידים, טלפונים לחירום וכו'. כ של ענפי שירות, יזמויות,

  האיורים בחוברת הם יצירתה של אנבלה פלדפבר. מגרשים מבונים גם הם ילוו ע"י חבר מצוות האיקלום.

הצוות חילק לכל משפחה שעברה לביתה שלט לדלת עליו כתוב" "כמה טוב שבאתם הביתה" וזוג מחזיקי 

 י משמר הנגב על בתים ואנשים".ואת הספר שכתבה רותי רוזנבלום "ביתמפתחות עם לוגו של הקיבוץ 

נר רביעי של חנוכה צוות איקלום אירגן לילדי הקיבוץ פעילות של אחר הצהריים.  13.12.2020ביום ראשון 

 ליצירת ויטראז'ים  בחדר האוכל.

 
 חג שמח, חג של אור וחום.

 
  צוות איקלום

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חוברת שהכין צוות איקלום לחברים החדשים
שלט עם שם המשפחה שקיבל את   מפתחות עם סמל משמר הנגבומחזיק 

 החברים שעברו לביתם החדש
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 חודש דצמבר

 3.12.1967 - 3.4.1910       -אמה של מרגלית גבע        -  ז'ניה לינדר

  26.12.1968 - 20.7.1905ז"ל  אמה של גינה שיבובסקי  -  מרי לואיז פרלוט

  10.12.1975 – 26.9.1899ז"ל   אמה של חנה בנט  -           בלה לרמן

  30.12.1975 - 1886   אביו של ז'ק בורשטין ז"ל -     זלמן בורשטין

  4.12.1977 -27.2.1896אביו של נתן וולצ'ק    -          זליג וולצ'ק

  2.12.1979 - 18.11.1903  אביו של ישי שטיקמן ז"ל -            משה ולדן

  28.12.1981 –  19.12.1906 ז"ל   אביה של חנה בנט -            נתן לרמן

  11.12.1987 –נפטרה ב ז"ל  אמו של יידל לב  -  שושקה לב כרמל

  9.12.1993 –נפטרה ב ז"ל  אמה של לאה ברג  -          מלכה פוגל

 של אליהו אורן ז"לאמם רעייתו של מרדכי ז"ל  , 1959 חברתנו משנת  -  שרה וולשצ'ובסקי

  14.12.1999 - 14.12.1915 ושלמה אורן                                   

 17.12.2002 –נפטר ב ז"ל  אביה של מיכל עמר  -         שמואל זרדז

   20.12.2008 - 12.8.1945  , אביהם של סמדר ואלדד 1977חברנו משנת    -             רני דקל

   8.12.2010 - 6.3.1928רעייתו של יהודה    אמה של צפי רייזמן      -       יפה גולוד

 , רעייתו של יוסף  ז"ל אמם של צבי  ברג ודינה ביקלס 1967חברתנו משנת        -     לאה ברג

  1.6.1929 - 5.12.2011  

 סיגל  בעלה של תרז ז"ל אביהם של משה, ענת, שירלי, 1948חברנו משנת   -           יידל לב 

  8.9.1930 - 9.12.2012  

 רעייתו של משה אמם של טליה סמדג'ה, דני, זיו, אסף 1973חברתנו משנת   -      מיכל עמר

10.5.1952  - 30.12.2015  

 רעייתו של פנחס ז"ל אמם של אברהם גבע, אביבה קריבוס,  1951חברתנו משנת   - בלה קריבוס

  3.12.2016 - 17.12.1917אילה אושפיז   

  

 
. בערוב ימיו שבע פעילות 1907 -ב מראשוני פועלי ציון כמשתתף בועידת פולטווה – שמואל עדעלמאן )מוליע(

וימים ערירי הוא מצא בית חם במשמר הנגב. בהלווייתו   השתתפו יצחק בן צבי, יצחק טבנקין ועוד ממייסדי 

  8.12.1954 – 1870תנועת הפועלים הציונית בגולה ובארץ. 
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 פרוטוקול ועד הנהלה אגודה קהילתית

  23-11-2020תאריך:

 ם סוחמי, דורית גזית, מרגלית זלצמן, אדיר בן חמו, נעמה אלוש, הילה מגידוביץ,  אפרי נוכחים: חברי ועד

 דימה מקרנקו, שירה טדגי, הילה עמר

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

 סדר יום:

 9.11.20אישור פרוטוקול ישיבת ועד מ .1

 שנים 5אישור התחייבות האגודה לתחזוקה והשקייה במשך  –יער האקלים  .2

 ועדוהיערכות לבחירות ל .3

a. אישור נוסח קול קורא להגשת מועמדויות 

b.  לו"ז 

c. נוסח הודעה לציבור 

 .2021התחלת דיון על תקציב האגודה ל .4

 מהלך הדיון: 

 הפרוטוקול אושר .1

 

עצים + שתי  210הוצגה יוזמת "יער האקלים". קול קורא במסגרתו מוצעת ליישוב תרומה של  .2

מערכות השקייה + ליווי מקצועי למשך שנתיים. היישוב נדרש להתחייב להקצאת מים ותחזוקת 

שנים. מוצע לשתות את העצים ממערב לשכונות ההרחבה, בשלושה  5השטח והעצים למשך 

 מוקדים.

 הוחלט:

אשר את הגשת הבקשה במסגרת קול קורא ומתחייב בשם האגודה להקצאת מים הועד מ

 שנים. 5ותחזוקה כנדרש למשך 

 הועד מבקש לדון במסגרת "שולחן עגול" על חיבור השטח להשקיה במים מושבים.

 

 היערכות לבחירות לוועד. .3

a. .הוצג נוסח מוצע לקול קורא להגשת מועמדויות. מצ"ב נוסח מוסכם לאחר תיקונים 

קול קורא לועד 
doc.2021 האגודה

 

b.  ;לו"ז לבחירות: מכתב הסבר לציבור = יישלח בהקדם האפשרי לאחר הסכמה על נוסח

; 20/1/21; מועד אחרון להגשת מועמדויות 6/1/21פרסום קול קורא להגשת מועמדויות ב

 הצבעה בקלפי בסופ"ש  האחרון של ינואר. .27/1/21אסיפת יישוב ב
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c.  מכתב הסבר. הוצג נוסח מוצע. חברי הועד ביקשו לנסח מחדש  –נוסח הודעה לציבור

חברי ועד + יו"ר. הסברים נוספים יישלחו  9באופן תמציתי שמתמקד רק בבחירת 

 לציבור לקראת הבחירות בינואר. 

סוכם: נעם יישלח נוסח מתומצת וחברי הועד יגיבו  עד להשגת נוסח מוסכם להפצה 

 לציבור. 

 

 . 2021האגודה ל התחלת דיון על תקציב .4

a. יעדים כלליים 

i. בטיחות 

ii. אכיפת חוקים וכללים 

iii. .המשך השקעה בפרויקטים. תוצג לוועד תכנית מפורטת 

b.  וכן טיוטא ראשונית  1-9/2020תכנית כספית. הוצג לוועד תכנון מול ביצוע לחודשים
. בישיבת הועד אש"ח 200. התכנית הראשונית מציגה גרעון שנתי של כ2021לתקציב 

 הבאה יתקיים דיון על איזון התקציב. 

 

אכיפת חוקי תנועה בשטח היישוב. דווח על מקרים חוזרים של נהיגה  –נושא נוסף לסדר היום  .5
מהירות מופרזת, נהיגה בקטנוע ללא קסדה, נהיגה בקורקינט  –שלא בהתאם לחוקי התנועה. כגון 

 וכיו"ב. 16חשמלי מתחת לגיל 
 הועד מחליט להנהיג תכנית בשלושה שלבים:יכון הבטיחותי הנלווה לנושא, מתוך ראיית הס

a. לכל הגילאים. בסיוע השיטור הקהילתי והמועצה האזורית. הסברה . 

b. הסתייעות בשיטור הקהילתי להפגנת נוכחות ביישוב.הרתעה . 

c. לביצוע אכיפה ביישוב.. זימון ניידת מתנ"ע אכיפה 
 

  רשם: נעם שטהל

 
 
 
 
 
 

  
 מ"מ  14ירדו  5.12.2020 -ב

  20%מ"מ שהם  48.5 –מתחילת העונה 
 מ"מ 243.9מהממוצע הרב שנתי  

 
 מסרה: נעמי אלון

 

 הגשם שירד היום עדיין לא נמדד
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 שכונת הצעירים משנה פניה
 

הגיע מנוף גדול  ומשאיות עם חלקי בית מוכן ישר מ"הנילונים" של מפעל לבניית בתים  14.12.20ביום שני 

עוד כמה שיפורים וחיבורים  .הוצב תוך מספר שעותעל כל חלקיו  וכנים לשימוש לפי הזמנת הלקוחות. הבית מ

         כשנתיים,פלג וילדיהם דניאל ועמית. גל ואוהד התקבלו לחברות לפני -ואפשר לגור בו. יגורו בו גל ואוהד פניג

 וכשיכנסו לבית החדש הזה הם יהיו חברים מלאים.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נוף ענק מציב את הביתמ
 
 
 

 רקפות ראשונות בגבעה הפורחת


