
 

 
 

 זלצמןעורכת מרגלית 
  www.atarmishmar.org.il  92.9.9294  א"תשפד באדר "י 9412' עלון מס

 

 עד-ילדי הגנים בתחפושות פורים משמחים את בית גיל
 



2 
 

  www.atarmishmar.org.il   92.9.9294 א "דר תשפד בא"י 9412' עלון מס

 מה בעלון
, ל מגפהבמצב שה עדיין תעבור ונהיומלחיצה קשה  ינו ששנה מידלא  .ת קורונהמעגל של שנ נסגר .השנהפורים 

כיפה הא, טותבמקבלי ההחלאי האמון , הסגריםמתח  .לפניה כרנושגרה אותה הנחזור למתי  ,דאותאי וו של

את קשיי למתן אנו פתרונות בקיבוץ מצ כי, בי המדינהבעיקר ברחילדים ה .ום הנחוץנוח ולא במקבמקום ה

הקשות התופעות כל . ם חבריהםפגש ענם יכולים להיקושי שאיהמבלים סבלו וסוש ,הנערים וההורים, הילדים

 . תל משפחות רבוהפרנסה שיי זכיר את קשלהמבלי . נפשי כבד מאדההמחיר . ת למצב הזהשנלוו

ת קלחת פוליטיעוד הרע הזה כל ל  .חדרק מוצא א םה החיסונים. יימהגפה לא הסתוהמ ?ו שנהאיז !!אוף

 .תנתיים האחרונות בשית רביעכת בחירוערלמנחנו נגררים דש אוד פחות מחועשברותחת 

כל שנה ובן כמ. תויואפשר ה של לגדו קשתע שמציתחפושות ר הנגב מחסן לנו במשמש י. ת פוריםבכל זאאבל 

 .ר שנה שנייהכב  תוות אקחזמת אלוןאוולין  .זוםו מכתחפושת רעיונות לרואים גם ה חדשה ואקטואלייש 

ת ת אבל אשאר בתוכנישל משלוח נו גלגול. התקהלותאת החג ללא לקיים ם כיוונים אחריחיפש תרבות צוות 

 .לא יתקיימובות ריקודים ומסי יקראוהמגילה לא 

 .ופהעל התקהיא מספרת לסיים וקשה בי ,הארכיוןיות על אחרשנים רבות בן התנדבה ביר ה'רוחל

 .תואת דעז כותב ים יוסף ארם הוותיקלת הקהילה עה ומנהחהנהלת הרווהמרפאה ו חה עם צוותישבעקבות 

 .ל את הנבחריםמברך ושוא מומוסן יהעקבותב .עד האגודהוובהרבה שינויים היו ת קלפי הממוחשבב בהצבעות

 .השכונותב לכיכר שבלה משפחתי קרמיקח יצור פרל :דשיםאת החברים החמיזם לקרב עוד 

 

 ובשיריםושותיהם עד בתחפ-לח את באי גינים באו לשמילדי הג :שערהתמונת 

 
 

  א"תשפפורים 

  ותתחפושמחסן 

 תמרגלי :איינהר יוןוהארכ ה בירן'רוחל 

  יוסף ארז ...המרפאהעל  :דעתילפי 

 לדת הנכדרי ואלי על הולמ ,איתמרלהולדת הבן  ואסף בובהלעופרי ת ברכו 

 מומוס – האגודה שנבחרורי ועד ר ולחב"ן ליוומשאלה בצידת ברכו 

  ש להולדת הנכדהלאסתר ויואדת הבת נשטיין להולנוגה בורלברכות 

  קליטה גים לועדתלבחירת נצי 49.9.9294-לקטרונית באהצבעה 

 ועד האגודהוחברי האגודה  ר"בחירת יול 42.9.9294 -ת באלקטרוניעה הצב 

 איקלוםוות צ –לכיכר פרחים וד ע 

 אלוןנעמי  :מסרה –גשם ם מודדי 

 

 
 
 
 
 



3 
 

  www.atarmishmar.org.il   92.9.9294 א "דר תשפד בא"י 9412' עלון מס

 א"פורים תשפ
בים ליישו מגיעים ןבבני שמעו ים את פוריםחוגג –ה של שמחה תהלוכ 99.9.9294 שניביום 

 .שות שמחלע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בבוקר  םם מתחפשיהגניילדי   91.9.9294 רביעיביום 

 

 מחופשיםן צועדים די גן רימויל   עד-ליים בגמבקרם מחופשי תות גן די יל
 
 
 



4 
 

  www.atarmishmar.org.il   92.9.9294 א "דר תשפד בא"י 9412' עלון מס

 םייהצהר חראו
 41:22 –  42:02בין השעות  לוח לו של משולגג 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הל המשפחה הבאנות אשלוח משל מלו וגגל
 
 

 תמצולמות תחפושות תחרו  92.9.9294 שישיביום 

 ן אלוןקבוע של אווליע הצוות המופי .רמגילת אסתהמחזת  "בית החם"ורשת במובבית 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'תות'ן הכניסה לג בשער
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 מחסן תחפושות
 

כן זו . )המיקום השתנה האחראית התחלפה. אי שם לפני עשרות שנים הוקם מחסן תחפושות במשמר הנגב

התופרות המיתולוגיות של משמר הנגב רחל מליקובסקי  התחפושות תרמו לאוסף (. תמיד היתה אחראית

אמם של יורם וגיל ענבר ודליה )ן בורשטין 'ז, (אמה של יסכה רייף)רנק בלה ג( אמה של אורנה פרייברג)

.  וגם כל מיני בגדים שחלפו מן האופנה ומקום משכנם המובהק היה במחסן תחפושות לפורים, (יןטבורש

ממנו נדד למבנה המאפיה ותחנה אחרונה היתה , ליד מילה ויוסף גזמן 1המחסן הראשון הזכור היה במקלט 

מצבו הרעוע של הצריף והדליפות בגג הזיזו . רונות בצריף חדר האוכל בחלק בו מוקם המטבחבשנים האח

. יה שגדלהיאותו למובלעת שנבנתה בזמנו כדי להרחיב את חדר האוכל שכבר היה צר מלהכיל את האוכלוס

 . וזה משכנו כעת

פי בקשתה של הילה כבר לפני שנה אוולין אלון שיש לה חיבה לתיאטרון ומשחק לקחה עליו אחריות ל

 . מגידוביץ שעל התרבות

בשנה שעברה אומרת אוולין עוד גבינו סכום סימלי להשאלת תחפושות ורשמנו כדי לוודא שהתחפושות יחזרו 

הילה . את התחפושות נקיות השנה כולם מוזמנים לקחת בלי רישום ורק לדאוג להחזיר. נקיות כפי שהושאלו

 .תחפושות לפי נושאים והכל מסודר רק לקחתמגידוביץ עם מספר בנות סדרו את ה

ניכרו תחפושות ( יש לשמור על קפסולות)כל גן בנפרד , שילדי הגנים יצאו לשוטט עם התחפושותכביום רביעי 

 . אוולין אומרת הרבה תחפושות כאלה נתרמו למחסן כשהילדים גדלו והעשירו את האוסף. שנקנו מעבר לים

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ושתתחפים מחפש        
 שותמחסן התחפואלון בוולין א
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 ה בירן והארכיון'רוחל
. המבנה עבר גלגולים. 'תות'שוכן במבנה החינוך בו ממוקם גן  הארכיון של משמר הנגב

הדס . )4221 -חנכה אותו ב 'הדר'כיתת ו( כיתת לימוד וחדר אוכל בו זמנית, חדרי מגורים) הוקם ככיתה כוללת 

ך השנים במהל( 'הדר'מכיתת  ובסקי עודד שיב ,דרור אגמון, דהאאו-יפכס נטע, ארנון יגב, אילן דור, פלג

בחדר ששימש את הילדים ככיתת לימוד . מה שמשמש כרגע את המבנה ממולו ,מנהלת החינוךשימש כהמבנה 

 . וטיפחה אותו( אמם של אמנון ואיל)הקימה פנינה גזית אותו   ,את הארכיון 12-שיכנו בשנות ה

נאים וביססה את כללי אזרה למדה קורס קצר לארכיו. אזרה גולן קיבלה לאחר מכן את האחריות על הארכיון

 .ה בירן והארכיון'וכאן אנו מגיעים לרוחל .השימור בו

 

  ?איך התחלת את ההתנדבות שלך בארכיון

 

ל שהיתה זקוקה לחברה ותעסוקה "תקופה מסוימת הייתי בת לוויה לציביה אשל ז. התחלתי בצורה מעניינת

סידור  אזרה הציעה. ווה אותהשאלתי את אזרה אם יש משהו שציביה תוכל לעשות ואני אל. מתאימה

המקצוע שלי כגננת עזר לי בארגון והמיון ויחד עם ציביה  . התמונות שהיו בארכיון באלבומים לפי נושאים

 .עשינו את העבודה

התיוק והרישום שאלה אם אני מוכנה להיות יחד איתה כי יש הרבה אזרה שהיתה לבד בארכיון בכל פעילות 

יחד נסענו למפגשי .  למדתי ממנה את חוקי התיוק והרישום. שנה 42-י למעלה מזה היה לפנ. הסכמתי. עבודה

 .ארכיונאים ולימי עיון שהתקיימו רובם בתל אביב

עדיין לא היה מחשב בארכיון ובעולם הארכיונאות התחילו לדבר על הצורך בהכנסת החומרים של הארכיון 

ו נמחשב את הארכיון ערבנו את אור גל בהכנסת וכשנוצר הצורך שגם אנחנ. למחשב הנמצאים במיכלי קרטון

קיבלנו הצעה לשמש כפיילוט לספריה הלאומית למיחשוב ארכיונים של התנועה מאוחר יותר  . מחשב לארכיון

 .  גיורא גרינוולד התנדב לרשום את אינדקס הארכיון לפי תוכנה שהספרייה הלאומית שלחה. הקיבוצית

וראיתי שאני לא יכולה להשתלט על כל החומר ויוסי חלה והייתי  י לבדאזרה אט אט הורידה פעילות ונשארת

 .צריכה להיות איתו אך בכל זאת דאגתי שלא יהיה פיגור בעבודה כי המשיכו להצטבר חומרים

. היום הרבה מהחומרים לא מגיעים לארכיון במיוחד לא מהחינוך כי התקשורת היא ישירה במיילים להורים

ה של בית הספר במשמר הנגב הוקם מיכל ויש בהם חומרים שבני הכיתה והצוות במדור החינוך לכל כית

היום כשבני המחזור מקיימים פגישות מחזור הם באים לארכיון למצוא חומרים מהעבר . החינוכי רשמו

נעזרים בארכיון גם אנשים מבחוץ שכותבים . הארכיון פתוח בפני כל מי שמחפש חומר בנושא מסוים.  שלהם

מדי פעם שואלים בני חברות נוער שעזבו לפני שנים רבות על . על הנגב בכלל או על משמר הנגב בפרטעבודות 

 .דברים שקשורים לחייהם במשמר הנגב

. בתקופת העבודה עם אזרה הזמנו ילדים וסיפרנו להם על תולדות חברים בקיבוץ על סבא וסבתא שלהם

 .שיתפנו ילדים בפעילות בחגים

 .נרשמים בחוברות אינדקס כדי למצוא אותם בקלותפי נושאים במיכלי קרטון והם החומרים מקוטלגים ל

 .יש תיקים אישיים של חברים בהם דברים שכתבו בעלונים או בדפים שהם פרסמו

 . ישנם תיקי הנצחה של חברים שנפטרו וגם אלבומים שלכל נפטר דף של קורות חייו
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ל עצמה את תיוק הדברים האישיים של החברים והקמת עבדתי לבד עד שמרגלית הצטרפה אלי והיא לקחה ע

 . תיקי הנצחה

ואני . ביקשתי לסיים כי כבר קשה לי להוציא ולהכניס את המיכלים שחלקם כבדים וגבוהים במדפים עליונים

 .רוצה להיות יותר עם המשפחה

הוא היסטוריון והוא רואה דן . דן גרשון נענה לקול קורא לאחראי על הארכיון ובימים אלה נכנס לקבל הדרכה

 .את הדברים מעוד נקודת מבט

הארכיון הוא של הקיבוץ ומסונף למזכירות אבל הרגשתי כל השנים . כל העבודה בארכיון היתה בהתנדבות

 . ולא הוזמנתי לפעילות של המזכירות וגם לא לפעילות של מתנדבים. כמו זאב בודד

עירית ראתה את . שך דרכו של הארכיון כי רציתי לסייםלעירית שיפריס פניתי יחד עם אור לדבר על המ

 .שדן גרשון נענה לו חשיבות המשך פעילות הארכיון ובעקבות השיחה גם יצא קול קורא

 . אני מאחלת לדן גרשון להשתלב מהר בארכיון  והיותו היסטוריון יעזור לכך

 

 .נמשיך להתייעץ איתך. ה בירן על העבודה ההתנדבותית בארכיון במשך שנים רבות'תודה לרוחל

 מרגלית :ראיינה  

 
 
 
 

 יוןהארכ
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 ...על המרפאה  :לפי דעתי
 

קבוע במרפאה ואני יכול רק לשבח את השירות שאני מקבל בהתחשב עם הבעיות " לקוח"עם השנים אני 

 .הקיימות בה 

שתנה מספר העובדים במרפאה לא ה...ו 1או  0היישוב הוכפלה ובתוכה הילדים פי  תבעשור האחרון אוכלוסיי

ליישוב והתוספת של אחות בחצי משרה  היא על  תאני יודע שקופת חולים מקציבה אחות אח...ואפילו קטן

 .חצי משרהבועכשיו כאשר  פנינה מסיימת קשה למצוא  אחות .  חשבוננו

במשרה מלאה  וברור לי שזה יעלה לנו י אחיות תאני חושב שעם גידול נוסף באוכלוסיה אנחנו זקוקים לש

 ?אז מה הבעיה.... .כסף

כל דבר שאנחנו צורכים אז מדוע שנה אנחנו משלמים עבור כל שירות ו 41מאז שינוי אורח החיים שלנו לפני 

 ? לא נשלם עבור עוד חצי משרה ויהיה יותר קל גם למצוא מחליפה לפנינה וכמה זה יעלה לנו

שכל אחד  לי נראה)ודש לפי הצורך  לח₪   02או  92 –עלות את המס שכל אחד משלם לאגודה ב האני מציע ל

 ....ונזכה באחות נוספת במרפאה ובשירות יותר טוב ( הזו" הכבירה"יעמוד בהוצאה  

הם בעולם הרחב  במדינות שנותנים שירות נרחב וטוב לכל האזרחים  אותם אזרחים משלמים הרבה מיסים ו

 .מבינים מדוע  כי יש תמורה למיסים שלהם

 !!!סים כמה שיותר ואז ברור שאין כסף לחצי משרה של אחות במרפאה ואצלנו המגמה היא להוריד מי

לחודש במיסים במטרה ₪    02או  92אני מציע להנהלת האגודה שנבחרה זה עתה לדון ולהחליט על עליה של 

 ...להוסיף אחות במשרה מלאה במרפאה 

 ארזיוסף 
 

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

 !ברכות

 לעופרי ואסף בובה

 יתמרא להולדת הבן
 אח ליונתן

  לי רכטמןאברכות למרי ו

 להולדת הנכד

 !ברכות לכל המשפחה
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 ר ולחברי ועד האגודה שנבחרו"דן ליויברכות ומשאלה בצ
 או

You are my congressmen 
 

 על פיישיבה במקומות שמורים  ,ם הצבעות ובחירות נערכו באסיפות אפופות עשן סיגריותבזמנים הרחוקי   

אמצעי הפרסום המוקדם והיחידי היה לוח המודעות הניצב . שורות של סורגות והרמת ידיים, כיהארהיר סדר

ומעשה . לא פעם נערכו כבר דיונים והערכות נוכח סדר היום שפורסם בעוד מועד.  בכניסה לחדר האכילה

, עברה(. נאמר רק ששכן בעמק)רשימת מועמדים לחברות שנתפרסמה על לוח המודעות של קיבוץ פלוני ב

אלה שאני ; אני מצביעה בעד –אלה שאני לא מכירה : "התעכבה חברה ותיקה ובמיטב מבטאה הרוסי הצהירה

 ! " אני מצביעה נגד -מכירה 

ידה נוכח לוח המודעות קיבלתי הביתה את הפרסום השתכללו אצלנו ללא הכר ותחת עמ היום אמצעי   

התרשמתי עמוקות מן הרקע המקצועי או הציבורי של כל . חזיתי בהם בזום, ועד האגודהורשימת המועמדים ל

אלה  –לם ולדידי הייתי מצביע עבור כ. לקהילה ה/ומניסיונאחת ואחד מהם ובפרט מן הנכונות לתרום 

כעין , דיגיטלי -מה היה חסר לי בקמפיין האלקטרוני-דבר זאתובכל . המוכרים לי ואלה המוכרים לי פחות

מועמדים  מה היא עמדתם לגבי כמה /לא שמעתי מן המועמדות: כעין מאכל שלא הומלח כראוי, גירוד קל בגב

, אוריינטציה מוגדרת לשמאל, מצע מנומק היטב, לא ביקשתי פרוגרמה. וכמה סוגיות העומדות על סדר היום

השיטה של הותיקה  על פיל הצבעתי "באין כל הנ. פשוט קפיצה לריאליה שלנו. דמות מופתהיתלות ב, לימין

 .תי בידיוולא מכיר ונותרתי עם חצי תא/מכיר: ההיא מן העמק

 : נבחרי כמה שאלות שמציקות לי , אליכם, על כן

ך הסולידריות מער :לשון אחר. מבני המקום" ם הצעיריםיפנסיונר"לותיקי היישוב כמו ל הגובה הפנסי   

 .    הקהילתית על כל צדדיה

 . נויאופיו של מקום התפילה במקומות(  ולא נגדה)בשילוב עם התרבות המקומית    

, עלמות שיח המדרכות ועם מגבלות הסגריבה, המוכרים או המוכרים פחות באין לוח מודעות ינבחרי ,על כן

 .אני מצפה -ל"כם לנילעמדות

 מומוס   
 

 
 !ברכות

 ןבורנשטייגה לנו

 הבתלהולדת 

  טייןשנרוב ויואשאסתר ל

 הנכדהת להולד

 !פחהלכל המשברכות 
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 משאל קיבוץ בחירת נציגי ציבור לועדת קליטה תוצאות

  12.2.2.21בתאריכים 
 נבחר –פניג -אוהד פלג

 נבחר –רן אלעזרי 
  44.33: אחוז הצבעה 4.3בעלי זכות בחירה  .12: כ מצביעים"סה

 
 

 
 

  11-13.2.2.21כים ועד בתאריר וחברי "בחירת יואגודה ל משאצאות ות
 

 :המועמדים 2מבין חור אחד לב יש האגודה ר"יורת בחי
 נבחר –וילק א גי

 חרנבלא  – ענבריורם 
 37.13 :הצבעהאחוז  334 :כות בחירהבעלי ז 432מצביעים  כ"סה

 
 ועד האגודהחברי ירת בח

 :הבאיםעמדים מבין המו 8חור עד לביש 
 נבחרלא  – אורןאורי 

 חרנבלא  –בונים איציק 
 רנבח -חר בן שד אה

 נבחרהלא  –ברסלר רים מ
 נבחרה -דגני עמר הילה
 נבחרהא ל –סובסקי קוחיוני תמר 

 נבחרה –טדגי ישראלי ירה ש
 נבחרה –כרמי דגני עירית 
 נבחרה –ן לואיס קפלמיקה 

 נבחרה –מגידוביץ לה הי
 חרנב –קרנקו מדימה 

 חרנבלא  –ז פקציארידן ע
 הנבחר –אלוש  רוזנבלום נעמה

  7..33 :צבעהאחוז ה 334הצבעה  תי זכובעל 437 :םיעימצבכ "סה
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 עוד פרחים לכיכר
 

 יוזמה של צוות איקלום

 
החברים החדשים  ,בתיאום עם שרה כרמל

חי קרמיקה להוסיף פרנקלטים יכינו בסדנא הו
 .לכיכר הפרחים הקיימת

לחברים האלה יישלחו תאריכים ושעות מפגש וכל 
 .אחד יירשום את המתאים לו

 .תודה לכולם
 צוות איקלום

 
 

 
 

 
 מ"מ 01.2רדו י 42.9-42.9.9294 -ב

 מ"מ 910.2תי שנמהממוצע הרב  14%שהם מ "מ 419.1ירדו העונה כ "סה
 

 לוןנעמי א :המסר

 
 

 
 

 

 
 
 



02 
 

  www.atarmishmar.org.il   92.9.9294 א "דר תשפד בא"י 9412' עלון מס

 
 
 
 

 


