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 מה בעלון
של חירות . פגש ולחוש חירותתכנס לזכור ולהייכולנו לההשנה . שלמה טקסי הזיכרון נחוו בסגרשנה 

 .מפגשים חברתיים
בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל , בטקס ערב יום השואה ליד האנדרטה, בטקס זיכרון בסלוןנפגשנו 

 תשנפגשקהילה . על דשא חדר האוכלנפגשנו בערב יום העצמאות , בבית העלמין ביום הזיכרון, לחדר האוכב
 .משמרת ובונה את עצמה

 .תו ציון בעלון הטקסים הללו מקבליכל 
קיבל אות הצטיינות מהנשיא יתן א .יילה וצפריר אושפיזמנה של חברינו לשעבר אויעקובוב הוא בן אאיתן 

  .ראובן ריבלין
ח סיפר אותו יפתח מזור בפודקאסט שיצר "נגב בסיפור אימים מתקופת הפלממשמר ההמנון של מקורו  

 .החליט למנף אותואשל  יואל . "בית החם"לפני מספר שנים אותו השמיע בשבוע שעבר ב
 ודיווח של מנהל האגודה נעם שטהלפרוטוקול 

 ן קרימבהלהכיר את מעינעים 
 ..ועוד

 

  37 -וד יום העצמאות הדגלים על הדשא לכב -השערתמונת 

 

 32 לעצמאות ישראל 
 הילה , גליקירתם  –ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה טקס  –דות תו

 נעמה אלוש , שנהב
  רוזנבלוםרותי  –א "תשפ 3235שנה מדי 
  רוזנבלוםרותי  –תודות  – 3235א "תשפיום הזיכרון טקס 
  א"תשפ 3235עצמאות המשואות יום המדליקי 
 גזיתשיר  –רונדו הדגלים  :תמונה 
  אלון, מעין, נאווה, גל... ושבוע 32בני אנחנו 
  בשנת שירות ובמכינה, ובנינו המשרתים בצבאבנותינו 
  משרתים בצבא בודדיםחיילים 
  גבעת שמואל 'מקומונט'מתוך  חייל מצטיין הנשיא  - יעקובובאיתן 
  מומוס –מהשגריר הבלגי פרגון 
  32 -ליום העצמאות הכרזה  
  אה, אה,אה, ביר מנסורה, ביר מנסורה, משמר הנגב, משמר הנגב -משמר הנגבהמנון... 
  ל ואת שקד טל לגיוסו"דגני ורואי אלימלך לשחרורם מצה בנים מברכת את עינבועדת 
  שטהלנעם  –של מנהל האגודה משולחנו 
  קרימבהמעיין  –להכיר נעים 
  נעם שטהל :ועד הנהלה אגודה קהילתית רשםפרוטוקול 
  הספרייהצוות  –יה ימן הספרהודעה 
  םבוניאיציק  –הבהרה 
  לה וגיורא'חנה –תרופות דרך האינטרנט הזמנת 
  לדפנה וירי להולדת הנכדה בת לעידו ואורןברכות 
  לאירית וארנון להולדת הנכדה בת לאמוץ ושניברכות 
 הזדמנות שנייה"ב –אפ יום כדור הארץ -פופ" 
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 0202אפריל 

 

 טקס ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל -תודות  

 ונפגעי פעולות האיבה 

אנו רוצות . ןוהזיכרושגרת הכאב , עם ההנחיות והמגבלות, טקס שמסמל גם חזרה לשגרה, מבחינתנו, הפעם

 :להודות לכל מי שלקח חלק

על ירון ברגר ואייל גרנסיה , מה טלרוח, מיקה לואיס קפלן, מעיין גלקרל, העל ההנחיאריאלה גליקי ל

 .  הקריינות

 ". כאב של לוחמים"על השיר ליאור בוקובזה ורן אלעזרי ל

 . על הנגינהגיל פוגל ל

 . על ההגברה, ולכל הנערים שלצידוארנון יגב ל

 .על התאורהיניב כהן ל

 .על העצות והצילום אלוןל

 .על השידור בפייסבוק והעזרהיעקב רכטמן ל

 . על הכנת פינת הזיכרון מאשה גזמןויה ענבל גרנסל

ולנערים שהניחו אותם בטקס בבית , שהכינו את הזריםנערים ל, המרכזון הבוגרמדריכת  ,ה'שחר סמדגל

 . תודה לכם על שיתוף הפעולה –העלמין 

 .תודה גם למחלקי המדבקות בשני הטקסים

 .  ןעל עזרתכ תודה -והילה מגידוביץ דפנה רוזנברג, עובדות הכולבוליתל

הרבים תודה גם לשאר החברים , על ההכנות לפני והחיסול אחרי מתן עמרוהדר פרייברג , יואב גלנטהלתודה 

 . ארו לסייע בחיסולשנש

  .בנוכחותכם וכיבדתם את נופלינו הגעתםעל ש –חברינו בקהילת משמר הנגב , תודה אחרונה שלוחה לכם

 . אלושרוזנבלום הילה שנהב ונעמה , רתם גליקי
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 א"תשפ 3235די שנה מ 

 ,שונה כל כך ,אחרת מלחמהב, לחימההיתה זאת שנה של  .לא התכנסנוששנה למעלה מלאחר  ,ו כאןחנשוב אנ

ומילים נוספות כמו מיסוך  ,בידוד וחשיפה, כמו חרדה :ידועיםה המושגיםכללה את שלמרות , ולא מוכרת

שגורות בכותרות העיתונים ועל גבי נעשו ו ,שאתם מכירים ממקומות אחרים ,ניתוק מגע והגנה, ומסכה

והופך לִשגרה  ,כרמוהו רובהק  השקט המרחיק מ  . ומבודדים למדנו משהו על השקט שאחרי מנותקים .יםּכס  המ  

ולא ם לח  ינש ,הםעלישבידוד הו, הםעל מדי ופאיםצבא הר ,מדי הלוחמים ובעיקר נבדל. והמנוכר השונה את

אש הפוליטיקאים תחת  גם התמודדל נאלצו, מתפשרת שאינה לחימהב מחסורבלחץ ועמידה בתוך , ויתר

וח השמות החדש על ל ,בזיכרוןמתעטפים , כבוד חולקים, כאן בבית העלמיןיום אנחנו ה .הבלתי מבוקרת

המרכינים צמרות הברושים ו, שוב הטקס והזרים . קבריכם  מדגיש איך עוברות ונוקפות השנים בלעדיכם

  .מתמונות חייכם העוברות וחולפות ,ם שִנתווה פיסות פיסותכ  ר  כמו אוצרים בענפיהם את ִזכ   ,ראשם לרוח

 .ואתם אינכם

 .כרכם ברוךיהי זִ 

 נבלוםרוזרותי           

 תודות -  0202  א "פתש  טקס יום הזיכרון 
 

 .אני מבקשת להודות לכל מי שלקחו חלק בארגון הטקס  והפעלתו

 .בהפעלת ההגברהדי שנה מיגב המתמיד לארנון 

 .לאילן ברנדס שבהקפדה ודייקנות מכין את הלפיד ומדריך את מדליק הלפיד

 .לפידעל הדלקת ה ,הט  ל   יעקוב ב  חייל ל

 .בליווי החייל והבאתו, במציאת החייל הבודדסלר על העזרה רלמרים ב

 .לאריאל פרידמן על הבאת הכיסאות  לבית הקברות ולבועז גלעד על החזרתם 

 .על ההנחיה והדאגה לפרטי הפרטים לאוהד בן שחר

ב אחיינו של החייל יעק)יאיר הראל ויוסי רוזנבלום  ,גל פלג פניגל, תמר פוגל, שי בן יהודה דמרי: לקריינים

 .(דודו

 .לנערים שלקחו חלק בהכנת הזרים והנחתם על קברי החיילים

 . בהכנת הטקס בכל שנהכ לי זרוולבני משפחתי שע

 .ולכל מי שבאו לטקס לכבד וליזכור 

 תודה רבה

 

 .רותי רוזנבלום
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 א"תשפ 0202מדליקי המשואות יום העצמאות 

 

 :יעלו ויבואו מדליקי המשואות לכבוד קהילתנו ולתפארת מדינת ישראל

מנהל , אסיפותנחשון מתנדב למעלה מעשור כיושב ראש וועדת . נחשון שנירדליק ימשואה ראשונה 

   . בקיבוץ ותאת כל האסיפות והבחירות שנערכ

מקימי אחת עשרה החל בחלוצים , כבוד ישוב הנגב ופיתוחול ,משואה זו   מדליק, נחשון שניראני   .5

ִתפארת מדינת ישראל ,הרואים בנגב בית וחזון, בימינועד לצעירים , הנקודות  .ּול 

מלווה אלפי שעמותה , לית פותחים עתיד"רותי משמשת כמנכ. משואה שניה תדליק רותי שיינפלד

 .דמנויות בכל רחבי הארץהז שוויוןופועלת למען  ,במצבי סיכוןומשפחות ילדים 

ולמען חברה  ,למען האוכלוסיות המוחלשות והמודרות ,מדליקה משואה זו  , רותי שיינפלד אני  .3

ִתפארת מדינת ישראל ,אזרחים שווי זכויות והזדמנויות הרואה בכלל תושביה שוויוניתישראלית   .ּול 

זירות פשע חמור במשטרת ירת משרת כראש מעבדה ניידת לחק יואב. יואב ברקן –משואה שלישית 

  . ומתנדב במועצת חינוך ישראל

בוד הביטחון האישי והמשפחתי, מדליק משואה זו  , אני יואב ברקן .2 נו באזור שלוםלשקט ו, ִלכ 

ִתפארת מדינת ישראל  .ּול 

מומחית ברפואה , מתמחה בהרדמה בבית חולים סורוקה, גליה. ר גליה קרפ"משואה רביעית תדליק ד

 . ול נמרץפנימית ובטיפ

וכל הצוותים , ים והאחיותהאח, לכבוד הרופאים והרופאות, זו  מדליקה משואה , אני גליה קרפ .4

ִתפארת העושים ימים כלילות למען חברה איתנה ובריאה , תומכי הרפואה בבתי החולים ובקהילה ּול 

 . מדינת ישראל

בעזרה , עלה נגב ישראל מתנדב מספר שנים בכפר השיקומי. ישראל גלעד -  חמישיתמשואה 

 .לילדים עם מוגבלויות

לכבוד ההתנדבות והעשייה למען האחר במסירות ובתחושת , מדליק משואה זו  , אני ישראל גלעד  .1

ִתפארת מדינת ישראל, שליחות  .ּול 

מכהן היום כשופט בבית  ,בן קיבוץ משמר הנגב ,איתי. ברסלר גונןאיתי השופט  –משואה שישית 

 . עשב-המשפט המחוזי בבאר

חברה ערכית ומוסרית שבבסיסה יסודות של , חברתנועבור , זו  מדליק משואה , איתי ברסלר גונן, אני .6

 .ולתפארת מדינת ישראל, וכבוד לאדם ללא הבדל דת גזע ומין, חירות וצדק
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היתה חלק בלתי , שנה 91מרגלית עורכת את עלון משמר הנגב . מרגלית זלצמן – שביעיתמשואה 

 .נפרד מוועד האגודה מיום הקמתה וממשיכה להתנדב בוועדת קלפי

למען קהילה , כבוד התקשורת והשילוב בין הדורותל ,מדליקה משואה זו  , מרגלית זלצמןאני   .3

ִתפארת מדינת ישראלמגובשת הרואה בחבריה שותפים לדרך   .ּול 

במשרד עובדת חברה בוועד האגודה ו, שירה. טדגיישראלי ד שירה "תדליק עו שמיניתאת המשואה ה

  .בתחום המשפט האזרחי, עורכי דין

עתיד טוב יותר למען  ,החוסן החברתי והאחדות בעםלכבוד  ,זו  משואה  המדליקשירה ישראלי טדגי אני   .8

ִתפארת מדינת ישראל  .ּול 

ורה לחינוך מיוחד הוא מחזר לאחרונה לגור במשמר הנגב ובן עמי . קובבן עמי זול – תשיעיתמשואה 

 . שבקיבוץ שובל" עדני הנגב"בבית הספר 

, לכבוד אנשי החינוך העוסקים במלאכה במסירות ובהתמדה ,מדליק משואה זו   ,קובבן עמי זולאני  .9

ִתפארת מדינת ישראל, בזמן חירום ובכל ימות השנה  .ּול 

עוד מימי , הנגבאזרה מראשוני המתיישבים במשמר . תדליק אזרה גולןאת המשואה העשירית 

 .היישוב בגבעה הראשונה

ִתפארת מדינת , זו  מדליקה משואה , אני אזרה גולן .52 לכבוד מקימי הקיבוץ שסללו לנו את הדרך ּול 

 . ישראל

לוחם , בוגר מכינה קדם צבאית, דור רביעי בקיבוץ, אורי. אלוש אֹוריידליק   -ה משואה אחת עשר

 .בהכשרה של הנדסה קרבית

יועל כל  ,לכבוד צבא ההגנה לישראל, אה זו  משו מדליק ,אורי אלושאני  .55 ת  ילו  לחיילנו באשר הם , ח 

ִתפארת מדינת ישראל בתקווה לשלום, שם  .ּול 

ומעורבת  מתנדבת, יוצרת ויוזמת, מעצבת, אנאבלה. אנאבלה פלדפבראת המשואה האחרונה תדליק 

 .בעשייה החברתית

ִתפארת מדינת , בית משמר הנגב, הבית שלנובוד לכ,  משואה זו   המדליק ,אנאבלה פלדפבראני  .53 ּול 

 .ישראל

 
 "רונדו הדגלים"של חזרה 
 שיר גזית :שלחה
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 ...ושבוע 37אנחנו בני 
אנשים אכפתניקים עם משימה  4התכנסו להם , מהילה מגידוביץאחרי קבלת המנדט שבועות לפני כשלושה 

 .לא פשוטה

 ... הפסקת תה...פאניקה...נשימה עמוקה... להפיק את טקס יום העצמאות, לתכנן, לחשוב, לחלום

 ...האחריות לאנשים טובים נוספיםניגשים לעבודה ובעיקר מתכננים איך להעביר את ואז 

 :פותחים בשירה
 .לוקח שני שירים תחת אחריותו ומגייס זמרות וזמרים בארי בונים

 .יחד עם כמה בנות משכבתה מיהמתנדב עם בתו  יניב כהן
 .קופצים על שיר לשלום נועה נבון ועידן גלקר

 .מתנסה בהקלטות מעולם אחר ררד אלוש'ג
 ...קט השירה מאחורינומחבר מילים ומנגינה ופרוי אורן גליקי

 :ועוברים לריקודים 
 .מדריכות המרחבים הצעיריםלקיבוץ פורצת ברונדו סוער עם  חזרהשרק  סיקה פלדפבר'ג

 .מתגייסות ומניעות את ריקוד הילדות שהם מגידוביץ ונעה רם
 .רות נרתמות למשימת ריקוד הבוג ואיילת וקסלר אלוןעיילה , אלוןעטרה 

 .בלט לגברים שבחבורה": יציאה"מפתיעות ב ניב גבאי ואפרת בנאי
 ...הריקודים מאחורינו

 .המתפרצים לעמדת ההנחי דוריס  שניצר כהן ושמואל רייזמן
 !על-ונכדיו מניפים את הדגל אל משה עמר

 .כמיטב המסורת אמונה על הפקת המשואות נעמה אלוש
 .את המוני החוגגים לאחר הטקס מרקידות ופזיתאסתר 
 .מופיעה בהופעת טרום בכורה "היום הקובע"להקת 

 "אפטר עצמאות"מקפיצה משפחות בשבת ב נועה רכטמן
 ...(שאינו פשוט)ועכשיו לצד הטכני 

 .יוני פרידמן, עמוס פרייברג , עמית רוקח, פניג אוהד: בניית במה בכיוון לא שגרתי מחייבת אנשים יצירתיים
 .מקשטים את המתחם והרבה ילדיםדודלי גבאי , ליעד דרור, בלושטייןגל , רעות ברג, בלובשטייןדני 
 .מסדרים את הכסאות המרכזון הצעיר נערי

 ...נותן את הכל ארנון יגב
 ...עוזרים לו בקול ,ראם סבן, אביעד בן חמו, אמרי גלנטה, עידן קישינבסקי

 .מחשמל את השטח יניב כהן
 .מעמיד את המשואות למסדר אילן ברנדס

 .מטיס זיקוקים בתזמון מופלא שניצרמורדי 
 .מביא טרקטור ועוזר בחיסול האירוע בחפץ לב, שבגןהגנן  אריאל פרידמן

 :לילה
כיווצי השרירים מעידים שנעשתה עבודה ועכשיו אנחנו זכאים , הפירוק גם הוא היה מוצלח. האירוע הסתיים

 !הבאהלפחות עד שנה . לצאת לעצמאות

 !שלקחו חלק בהצלחת האירוע הרקדנים ומדליקי המשואות, הזמריםתודה לכל 

 דגני אלון, גלקר מעין, שטייןבברג בלו נאוה, פניג-פלג גל: צוות יום העצמאות

 ....כל זה בלי להזכיר את מסך הלד. ב.נ
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 הת ובמכינבשנת שירו ,ים בצבאנו המשרתובניותינו בנ
 

 עין בגבעתייםבמודישרתת מ – אוחיון הדר

 בגולני - אוחנהירין 

  622ד קרבית גדוה בהנדס – אלושורי א

 עין יהבערבה ב  (ביתחטיבה מרח)  ר"טמבח תניתצפית  -אלוןבר 

 חיל אווירש ב"תקית "מש –לון אניר 

 בבסיס עובדהאוויר יל בח – גגולדבריובל 

  (לחימה ערך גיבוימ ) גלכ במ"מ  – דרגולדפיאל דנ

 בגולן בתותחנים  - ינוולדגרליעם 

 דרוםיקוד פ – מרידשחר 

  ירדןאריות הגבולות  ר"בחישרתת מ – דמרי תמיר

 (וינגט) 8ד "בבהמשרתת  – נןדשחר 

 ל"צה בגלי – וילקיובל 

 םדרופיקוד  –חייק תומר 

 ותק בשליש"מש – טויטוי יתאנ

 ליתכלל צה טירונותב  - טלשקד 

  52ד "בבה (גהפלו ית מפקדסגנ) פ "סמ  - לביאן ל

 פוןזיבש 3בחטיבה בשריון רת מש – אטולוצהונתן י

 טיסורס בק – מלכהטוהר 

 (דסה קרביתשרה של הנבסיס הכ) 54צ "להבבשת חוב – ןנחושתסוף 

 בהם בערבסיס סייריבקרבי  איסוף מדריכת – ענבר יהלי

 םבסיירי ם בקרקליית טירונ"מכ – ראובןמאיה 

 ל"בנח  – רשפיצתומר 

 

 ובמכינה שירותנת בש
 עמןרות במתחם נשנת שי   -  אלוןאביב 

 ושליםביר 'רוח נכון' במכינה – יאזולאה נוי
 יאפר הנשבכליון גליל ע ה מכינ   - ורעיסמעין 
 בירושליםל הצופים רעים ש גרעין  – ן וינרכההגר 
 ירושליםב 'ח נכוןרו'במכינה   - ה'גדסמדורון 

 

 
 בודדיםים חייל
 ה קרביתהנדסחיל  – הט  ל  ב   ביעק

 גליםרחיל  – ורדן לוי'ג
 ילוץ והצלהחחיל  – שוחטיסמין 

 קרביתהנדסה חיל  – ואלישמלעזר א
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 הנשיאמצטיין חייל וב יעקוביתן א
 

מאות ם העציבל ביוק 351חטיבה ם שברוכב שמיייחידת ולוחם ב ס קציניםוער בקורצ, בתן יעקובור אי"סמ

 .בליןין רדי הנשיא ראובמי 3235נת הנשיא לש אות מצטיין

בגבעת  פחת אומנהבמשר מגיל צעי שגדל  יעקובובמספר  "שגרתי"שב ולם לא נחי מער החיים שלסיפו"

, ה שליה הדרך הנכונוזגדלתי ה ככ. ילשככה אני רגהייתי עונה ש ואיך זה מרגיאותי שאלו תמיד . שמואל

י שיהיה ל ודאגו ו עליושמרחיבקו ש באנשים טוביםקף הייתי מו, מטבעו פשוטשהמצב לא  דלתי הבנתיכשג

שלי  ווים המנחיםוהקרכים את העם קיבלתי פיז מהצפריר אושאיילה ו, ואימאא אב. פשראהכי טוב ש

, תמקום לרגשולתת , םאוהב אד אכפתי ולהיותלהיות למדתי  מהם. היוםאני נמצא עד לאיפה שאותי  שהובילו

 .עקובובימוסיף  ".היום אותי גם מה שמוביל ות וזהושות ומחשבתח

 או לדאוג, בצבא דרך שלהםבתחילת ה לוות חייליםלמבחינתי . םקורס קציניה לצאת לידעתי שאני רוצ... 

ני ם שאשיש דבריי ידעתי אחד כד "לבהתי צאי .יתולה ומשמעותת זכות גדזא כמורה ות ולשמשבגזרלחיילים 

ת לי א שישתי האמנ. מיאותם בעצ תציתי לשנוון אז רהלים נכלא מתנדברים שתי אם ראי, ותרוצה לשנ

 .החייליתבהשלמה כבר , ך לשםאני בדרועכשיו . הזוהיכולת 

בן ה בעצמי אני לא רוא "יעקובוב מצטנע . ינהמדמנשיא ה צטיינותבל אות הקלה זכה לבי הסיבה לגכשנשאל 

 שאני עושהלי ממה ת אכפ. תפרועד שאני משטוב  עד שיוצא שוב ושוב ועושה קיעמשכן אבל אני  ויןאדם מצ

מה  זה. ךיע אותלהנ, ךהוביל אותשצריך ל היא משהו עבודה קשהבעיני . היחידה תובמשמעומין בזה ואני מא

 .יאכמצטיין נש מליצו עליאלה שהאו רזה גם מה שולדעתי  לנגד עיניי אותי שהוביל

 
  3235באפריל  52מואל גבעת ש מקומונטך ותמ

 

אומנה בן  הואבוב יתן יעקוגב ואו חברי משמר הנאושפיז היוצפריר ילה אי

 .םשלה
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 גי גריר הבלמהש פרגון
 

על דסק ממונה ה הוא עת. קר במשמר הנגבבישראל וביבלגיה היה שגריר ממי שמייל ים קיבלתי מספר ימלפני 
 .החוץ הבלגירד אסיה במש

 .קורושפגש בבירים לחבש "סר דבו הוא מובו קטע ממכתבזה מובא 
 מומוס

 
ים מן המפגשים רבת פנ, נהדרת ץכאר ניובזיכר מקום של כבודור שמאל לישר .מישראלכרון חזק יזאני נוטר  "

 ...לי שנזדמנו ם הנהדריםהאישיי
. פעלתנותםישותם ולודות לנחשבעים שנה היותר מ ימו במעטם הגשל מה הישראלית הרושם שיין תחעדאני 

גמה י דועבורהינו . מןלתמורות הז די להתאימופתחותו בכובהת חווה בקיומוכל אשר על  בקיבוץ הביקור
 .מלהיבהה כן הרפתקינה אהיונות הצ. מאלפת

 דותבידי
 והן'ג                  

 
  מומוס :יתמצרפת תרגם
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 "אה, אה, ביר מנסורה ביר מנסורה אה, גבמשמר הנ, הנגבמשמר "
 

זו לומדים להתוודע בדרך . לנקלטים להצטרף לשירה ולאמץ אותוקל  .מנגינה קליטה. מנון משמר הנגבהזה 

שהמנגינה הקליטה שאפשר לא א .כפר סבאבמוצאם היה ממצודת בורוכוב  ,שם המקום אליו עלו המייסדיםל

המנגינה  . מאזור קיבוצי בית שאן מזעזע פלמחניקי שירתה לפני כן תיאור אירוע  "עממי"לסווגה כלחן 

 . על שם הקיבוץ שזה מקרוב הוקם "הלבישו"והכירו שהיוו חלק מקבוצת מייסדי משמר הנגב  שהפלמחניקים 

מתפעל כר בסיפור האירוע ההוא שהוליד את המנגינה ומילים אחרות לחלוטין הוא יפתח מזור שידוע ב  שנ  מי 

 אחד המקורות שלו  ."שירה עובדת"לדו בהתיישבות העובדת בשם פרויקט ענק של איסוף אלפי שירים שנו

י "ת עפּכ  ס  ודקאסט ה  הוא אמתי בן צור אותו ראיין לצורך יצירת פמנגינת המנון משמר הנגב לסיפור 

הוא ניתן ו "בית החם"יפתח בשבוע שעבר במסגרת ה המעשה השמיעסיפור את . יה ללשון העבריתמהאקד

  .לאיתור באינטרנט

היו באזור בית שן הערבית ' שגיבורו היה מוחמד בן השייח 5944בשנת  שנכתבו לאחר אותו אירוע המילים 

היתה דרך ו ז ?צצה סרגוסה העיר הספרדיתהיכן מ ".אה ,אה, אה, סרגוסה סרגוסה יא מוחמד" :כדלקמן

 ".אה, אה, סרסנוך יא מוחמד אה, סרסנוך" :להתחמק מלשיר את המילים המקוריות

נהג לארוב לנערות ונשים שירדו מאוטובוס באזור בית שן ' אותו מוחמד בן השייח :היה סיפור האירועוכך 

של פלמחניקים החליטה ללמדו לקח לתפוס אותו ולא בורה ח .ולאנוס אותןן לקיבוצים באזור בדרכ הערבית 

תוצאה ה .יםלנש שהתנכלולגרור לנקמת דם אלא להרתיע ולשמש אות אזהרה לכל צעירי האזור להרוג כדי לא 

היווה אות אזהרה לכל הגברים ו' רוסו של אותו מוחמד בן השייחיהסופית שמלווה בסיפור ארוך היתה ס

  .באזור

ח כדי ליצור למשמר הנגב המנון אותו שרים "את המנגינה המוכרת ברחבי הפלמ "שאלו"במשמר הנגב .. .אז

 .הנגבלמשמר  –לעתים מצויות ובעיקר בחזרה מטיולים כשמתקרבים הביתה 

ה בן יהודה 'דבורלהסתובבו גלגלי המחשבה איך ליצור אירוע מוסיקלי מהמנון זה וגייס את אשל יואל אצל 

לכנס את ילדי הגן ולבנות מיזם , לכנס את ילדי בית הספר, לשירת ההמנון את הוותיקיםלכנס  ...ו. למטרה

  .את הרעיון "קנתה"ה 'דבורל. מוסיקלי רב זרועות

  

 
 :תכםא

 דגניעינב 
  ל"כם מצהלשחרור ךלאלימרואי 

 ותבאזרחהצלחה 
 

 
 אותך

  ל"לצה לגיוסך טלשקד 
 בשירות הצבאיהצלחה 
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  משולחנו של מנהל האגודה
 3235אפריל 

 ,שלום לכולם
 .לפניכם כמה מהנושאים שעל סדר יומם של ועד האגודה ושל הנהלות הפעילויות השונות שבאחריות האגודה

הפרוטוקולים של ישיבות הועד . הוועד בהרכבו החדש עובד במרץ ומקיים פגישות אחת לשבועיים – ועד
התחלנו , לאחר מספר ישיבות של לימוד והתארגנות. מפורסמים כאן בעלון וגם באתר של משמר הנגב

ת הוחלט על הקמת מועצ. אנחנו עוסקים בהעמקת הפעילות של ועדות ומועצות ציבוריות. לקבל החלטות
. בשיתוף עם הקיבוץ, א לאגודה"הוחלט להעסיק מנהל מש. תרבות וכן על חידוש הפעילות של ועדת בטחון

 . עדוף של יוזמות ויזמויות בקהילהנקבע נוהל לבחינה ות
נדון על מדיניות האכיפה של החלטות , בישיבות הקרובות נעסוק באתגרים משותפים לאגודה ולקיבוץ

 .נעסוק בנושאי בטיחות ובטחון ועוד, נושא בית הכנסת עלפתוח רי ניזום דיון ציבו, ונהלים
אנחנו רואים . מכתב בנושא נשלח לכל התושבים. לאחרונה היינו עדים למקרים של תקיפה על ידי כלבים

 :מקרים אלו בחומרה רבה ומבקשים להזכיר כי 
 .הכלב בעל כלב חב באחריות מוחלטת כלפי נזקים שיגרמו לאחר על ידי, על פי חוק

 בגיל הרך נערכים . בשעה טובה כל מערכות החינוך חזרו לפעילות סדירה וכמעט ללא מגבלות – חינוך

בחינוך החברתי התקיימה פעילות יפה בחופשת הפסח וכעת . לסיום ההרשמה לשנת הלימודים הבאה

 .עסוקים בתכנון הקיץ

 חגיגות העצמאות , הלאומיים דרך ימי הציון, מספח. לוח השנה מזמן לנו פעילות ערה – תרבות

מיד לאחר שנסיים , אנחנו עוסקים בהקמת מועצת תרבות, כאמור לעיל. ג בעומר ושבועות"ובקרוב ל

 .נפרסם אותה להגדיר את תפקידיה ולקבוע את הרכבה

 חודשה הפעילות של  –רכז הרווחה היישובית  –הודות לפעילותה הנמרצת של נעמי לביא  - רווחה

 .נעמי תפרסם פרטים בקרוב. יכון ושל צוות המוגנותהצוות למניעת התנהגויות בס

 כחלק מפיילוט של , בוצע ריסוק של ערימות הגזם בבור. הקיץ בפתח ואתו עונת ההשקייה – נוי

 .המועצה האזורית

 משה בינתיים . שלוחה מכאן ברכת החלמה מהירה לחברנו אורי קורסיה, לפני הכל – חצר ותברואה

, עם עליית הטמפרטורות. בסיועו של דני ברקן ובעזרתם של מתנדבים, עמר מחפה על חסרונו של אורי

טפלו . מינעו היווצרות שלוליות ומים עומדים שמשמשים מדגרות ליתושים –אנחנו מזכירים לכולם 

 !בצמחייה ועשבייה למניעת נחשים

 ר "יולשמחתי הדס פלג נענתה לבקשתנו ותיקח על עצמה את התפקיד של  - י"שמירה וצח, בטחון

לצערי חווינו אירוע .טחוןינרשמה היענות יפה לקול קורא שפורסם לגיוס נציגי ציבור בוועדת הב. י"צח

 !רנות והקפידו לנעול בתים וחצרותאנא גלו ע. נוסף של גניבת אופניים מחצר של בית

 תככל שמגבלות הקורונה יאפשרו זא. הוקם מתקן כושר משולב ליד מגרש הכדורגל - ספורט ופנאי ,

 .ה באמצע מאייאנחנו נערכים לפתיחת בריכת השחי

 יוזמת הגינה הקהילתית מבית מדרשה של ועדת איכות הסביבה צוברת תאוצה וזכתה  - סביבה

 !מהמועצה האזורית₪  1,222לאחרונה לתקצוב של 

 דגני צובר תאוצה ואלון ענבר קט שביל משמר הנגב בהובלתם של יורםפרוי. 

 נעם שטהל         והעושים במלאהתודה לכל העושות 
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 להכירנעים 
  מעין קרימבה :והפעם

 (שם זמני)' בהרחבה בגרה 

 

 ?הגעתי למשמר הנגבאיך 
. המשפחות שלי ושל בעלי מפתח תקווהגם . הגענו מפתח תקווהאנו 

. שנים הייתי אמא לשני בנים 2חתונתנו בנינו שם בית ולאחר לאחר 

וקביעות כתנאי למעבר  קיבל דרגה, קבעבאיש צבא , עידו ,בעלי

ין ימגורים ביישובי הלוו, חיפשנו בעלי ואניבתחילה . מגורים לדרום

קהילה , יישוב עם חיי קהילהחיפשנו . עומר ולהבים, של באר שבע

 .ל"כאלה לא מצאנו ביישובים הנחיים . ובשת ומכילהמג

ברגע שנכנסנו לקיבוץ . מודעה של בית להשכרה במשמר הנגבראינו 

 .ידענו שפה נקים את ביתנו החדש, פגשנו קהילה חמה ואוהבת, ו מכל עברהירוק הקיף אותנ, אורו עינינו

 .במעבר לא הסכמנו להתפשר על איכות מגורינו ,כןל .בית שהשקענו בו הכל, מבית חדש בפתח תקווההגענו 

 .אנו שכרנו אותו, את בנייתו והוא הועמד להשכרה ששכרנו בדיוק סייםבית ה

 ?ה בחייםאני עושמה 
אשון תואר רלמדתי  .רחביםבתיכון מ גישה לבגרויותעליונה ומבחטיבה ה למתמטיקהמורה , 24ת ב אני 

 ל אביבימדתי בתולפני זה לשנים  52מורה  אני  .אביביטת תל באוניברסמטיקה מתוהוראת וינסקי מכללת לב

 .ווהובפתח תק

  על משפחתי קצת 
הנדסאי ולפני שנה סיים תואר ראשון בלוגיסטיקה בעלי  .בבסיס חצרים, משרת בחיל האוויר 26בן , עידו ,בעלי

  ."תות"גנון ב 2ן וטמיר ב  "נחליאלי"' ה אתבכי 3ופיר בן א "סיקסק" 'ה גכיתב 9בן דיר א .במכללת ספיר
 

 קרוביי 
אנו . כל עתבות לי ולמשפחתי עוגן ומשפחה מהו, וטל סבן, שגרות מסביבי בעיקר משפחת אורההמשפחות 

 .יוצאים לבלות יחדיו וצוברים חוויות משותפותאנו . למעשה חיים כמשפחה גדולה אחת

 מילים על משמר הנגבכמה 
הם סמל לחיי החגים . הבא לידי ביטוי בעיקר בחגים, נהנים מאד מהווי התרבותי במשמר הנגבאנו 

משתדלים להתנדב ולתרום לקהילה עד כמה אנו . האישיים והאינטימיים של תושבי הקיבוץ קהילתיותה

 .שאפשר

 ...לספררוצה 
הזמן עם . מאחר והמעבר מהמרכז היה קשה לי, שבה שנחזור למרכזבמח, בתחילה שכרנו את הבית לשנה

ה מחדש הארכנו שנבכל . פריחתם בקרבת חבריהם ולכן החלטנו להישארהבנתי כמה טוב לילדיי וראיתי את 

 .עם מחשבה  לבנות כאן בית משלנו בעתיד, שנים 4.1את החוזה בשנה נוספת וכיום אנו גרים פה 
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 אגודה קהילתיתועד הנהלה פרוטוקול 
  5-4-0202:ךתארי

  ,טדגי-ישראלישירה , עמר-דגני הילה ,דימה מקרנקו ,אלוש-רוזנבלום נעמה, (ר"יו)גיא וילק  :נוכחים ועדחברי 

 .מגידוביץהילה , קפלן-לואיס המיק, אהד בן שחר

 דגני-עירית כרמי: התנצלו

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

 :סדר יום

  11.2.31אישור פרוטוקול  .1

 דיווח מנהל אגודה  .3

 ש לפקדון"העברת כספים מעו .2

 עדכון –בוררות ביוב  .4

 דיון ראשון  –יזמויות ויוזמות בקהילה  .1

 דיון חוזר  –א "מנהל מש .6

 מוזמנים יורם ענבר ואלון דגני  –שביל בני שמעון  .7

 הצגת התחום על ידי הילה  –תרבות  .8

 :מהלך הדיון

 2.3111.אישור פרוטוקול  .1

 אושר ללא הערות

 

  .דיווח מנהל האגודה .3
 . התקיימו טיולי פסח. מערכות החינוך חזרו לפעילות מלאה

 .בהתאם למגבלות הקורונה, נערכת לציון הטקסים הלאומיים –תרבות 
י אחרי בחירתו "ר צח"נערכים להקמה מחדש של ועדת בטחון ולהחלפה של יו –י "שמירה וצח, בטחון

משתתפים בצערו של דדה  .בקרוב יופצו קולות קוראים להגשת מועמדויות .ר האגודה"של גיא ליו
 .ממלא מקומו של דדה הוא רועי גלעד .על מות אחיו –ש היישוב "רב –אלוק 

משה עמר מסתייע  .שולחים איחולי החלמה מלאה לאורי קורסיה שחלה –חצר ותברואה , נוי
בנושאי תברואה נעזרים במועצה האזורית ובגיבוי של אפרים . במתנדבים למילוי מקומו של אורי

 .סוחמי
 .מתקדמת התקנת תאי דואר נוספים –דואר 

 . בסמוך למגרש הכדורגל, הקמת מתקן כושר בחוץ שלמההו –ספורט ופנאי 
 .במפגש עם ותיקי הקיבוץ עלתה בקשה לקיים סקר בטיחות בבתי ותיקים –בטיחות והנגשה 
 .התקבלו מסגרות התקציב מהמועצה האזורית לפיתוח ולבטיחות –תשתיות ופיתוח 

 

  .ש לפקדון"העברת כספים מעו .2
 .ש של האגודה נצבר כסף פנוי"בעו. מיועד ליום סגריר. ח"אש 222ס "קדון עילאגודה פ: רקע
במטרה לאפשר חסכון . ח"אש 122קדון לכדי יהובאה הצעת מנהל האגודה להגדיל את הפ: דיון

 .קטים מיוחדיםלפרוי
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עלתה בקשה לקבל מידע מפורט יותר על מצבה הכספי של האגודה וכן ליצור נוהל לשימוש בכספי 
 .הפיקדון
-מיקה לואיס)שני חברי ועד : הרכב הועדה .כספים כוועדת משנה של הוועד תוקם ועדת: הוחלט

שימוש . ועדת הכספים תגיש לוועד הצעה בנוגע לפיקדון .מנהל האגודה( + קפלן ודימה מקרנקו
ועדת הכספים תביא לאישור הוועד הצעה , בנוסף .בכספי הפקדון מותנה באישור ועדת הכספים

 מתמשכת נושא בחינת מדיניות חיסכוןב
 .ח של האגודה לקבלת תמונה מפורטת"ועדת הכספים תיפגש עם הנה

 

  .בוררות ביוב .4
ר האגודה עדכן כי הבוררות בין הקיבוץ לבין האגודה בנושא תשתיות ביוב מתקדמת לקראת "יו

 .הכרעה
 

 . יזמויות ויוזמות בקהילה .1

המסמך המפורט מצורף כנספח . להלן עיקרי ההצעה. לנוהל טיפול ותעדוף של יוזמותהוצגה הצעה 

 .לפרוטוקול

תיבחנה פעם בשנה כחלק מתוכניות העבודה והתקצוב של שנת העבודה  ליוזמות קהילתיות הצעות

 :פ התהליך כדלהלן"הבאה אולם ניתן להגישן לאורך כל השנה וע

a. דרך מנהל האגודה, הגשת הצעה מקדמית. 

b. דיון מקדמי רבעוני בוועד 

c. עדולו מפורטת הצגת יוזמה 

d. דיון התאמה ותיעדוף שנתי בוועד 

e. הצגת התקדמות ויישום 

 .ההחלטהמאשרים את הצעת : הוחלט

 

  .א"מנהל מש .6

חלקם במשרה מלאה וחלקם . במערכות החינוך 12מתוכם כ. עובדים 32האגודה מעסיקה כ :רקע

 .ניהול יחסי העבודה אתם נעשה על ידי המנהלים הישירים. בחלקיות משרה

דרך תקופת ההעסקה ועד , משלב הגיוס. של עובד" מחזור החיים"מקצועי של כלל קיים צורך בניהול 

 במצב הנוכחי קיים סיכון שמנהלים שאינם בקיאים דיים בתחום יעשו שגיאות. לסיום ההתקשרות

 .שחושפות את האגודה לתביעות משפטיות

במשותף עם  משרה 22%א בהיקף כולל של עד "הוחלט לאשר גיוס מנהל מש 58.5.35בישיבת הועד ב

 . הקיבוץ

 א ל"עד לאשר גיוס מנהל משוהומ ר מבקשים"מנהל האגודה והיו, לאחר בחינה מחודשת של הצרכים :דיון

 .משרה 42%כולל של היקף בהעסקה משותפת עם הקיבוץ 

 .ר האגודה"א בהתאם לבקשת מנהל ויו"אושר מינוי מנהל מש: הוחלט
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  שביל בני שמעון .3

  ואלון דגנימוזמנים יורם ענבר 

 . ב מצגת"מצ. נסקרה תכולת הפרוייקט לשנה הקרובה ולשנים הבאות

 יוזמות 4במסגרת פרוייקט השביל יפותחו 

 שביל חווייתי בחורשה הסמוכה לבית בורוכוב .א

 "בתים מספרים"שביל היסטורי המחבר בין  .ב

 שיחזור הגבעה הראשונה וחיבורה לקיבוץ .ג

 המזרחיגבעת תצפית מזרחית בסמוך לשער השדות  .ד

 .יסייע הצוות בקידום הקמת גינה קהילתית ופינות פיקניק, בנוסף

 .הוועד מאמץ בברכה את הפעילות של צוות השביל ואת התוכנית שהוצגה: הוחלט

 י ועד האגודה"הקמת גינה קהילתית מותנית בהצגת תכנית מפורטת ואישורה ע

 

 תרבות .8

 .לאורם מנוהלת פעילות התרבות במשמר הנגבהעקרונות הציגה את ' רכזת התרבות הילה מגידוביץ

 . הוצגה תכנית העבודה השנתית והשימוש בתקציב

 .בשנה החולפת נעשתה עבודה רציפה  להתאמת אופי הפעילות למגבלות מגיפת הקורונה

 .יפורסם בהמשךהמסמך המפורט  .להלן עיקרי ההצעה .הצעה להקמת מועצת תרבותהוצגה 

  :מטרה

 . במקביל להתפתחות מסורות חדשות, שימור התרבות והמסורות במשמר הנגב .5

 . החיבור והשותפות בין כלל חברי קהילת משמר הנגב, חיזוק תחושת השייכות .3

  :שיטה

י התרבות ותכלול נציגי ציבור ממגוון רחב של גילאים /הקמת מועצת תרבות שתלווה את רכז

 . שפונה לכל הציבור בקיבוץ, תמתוך רצון לייצר תרבות מגוונ, ותפיסות

 . להגשת מועמדויות לאחר פרסום קול קוראבקלפי מועצת התרבות תורכב מנציגי צבור שייבחרו               

 . על בסיס המסמך שהוצג, הוועד מאמץ את ההצעה להקים מועצת תרבות: הוחלט

 .י ציבור במועצהאלוש לנסח קול קורא להצגת מועמדויות לנציג-באחריות נעמה רוזנבלום

 

  נעם שטהל: םרש
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  מהספרייההודעה 
. מבקשות לא להביאם לא להביאם לספרייהאנחנו . האחרון אנשים מביאים ספרים מבתיהם לספרייהבזמן 
 .לנו מקום ואין לנו צורך בספרים הישניםאין 

 
 טעותתיקון 
 היה צעירכשאלוהים  –החדש של יוכי ברנדס סיפרה 

 .כפי שנרשםולא 
 

 ,תודה

 הספרייהצוות 

 

 

***** 

 
 

 הבהרה
  :נכתב "יוחזר הקיבוץ לחבריו"בכתבה של איציק בונים  9.4.3235מתאריך  3513  בעלון 

 !אחת קפוצה והיד השנייה משחררתכשיד "
נושא משרה שהוחלף , עתובאותה  !קפוצהיד . לפעילותם השוטפת תענפים נוספו לעובדים עוד מטלובמספר 

 "!המשחררתהיד . ממשיך לעבוד בעלות שכר גבוהה
 

 .מתייחסת לירי דגן שסיים תפקידו לפני כחודשיים ונוהג על פי הסיכומים עמול "דוגמה הנההכוונה אין 
 

 בוניםאיציק 
 

******** 
 
 

  תרופות דרך האינטרנט הזמנת
 
 

 

נמסר שיש אפשרות להזמין , מנהלת הקהילה, חברים בפנסיה עם צוות המרפאה ועירית שיפריסבפגישת 

. ראינו שזה שירות נוח מאד וקל לתפעול ,ניסינו. תרופות כרוניות דרך האינטרנט במקום דרך המרפאה

אפשרות להתייעץ עם רוקח יש . ם שליחאת התרופות ותוך יומיים התרופות מגיעות הביתה עמזמינים 

 .אופן יש אפשרות לרכוש תרופות שלא בסל הבריאותבאותו . ומקבלים את ההסבר הנחוץ

 .השירות הזה ניתן ללא עלות 31שמגיל נזכיר 

 .כהשמעוניין יכול להתקשר אלינו ולקבל הדרמי 

 .מכל הלבממליצים 

 לה וגיורא'חנה
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 !ברכות

 י דגןוירלדפנה 

 שייה הנכדהולדת לה
  ידו ואורןלעבת 

 !משפחהלכל הברכות 
  
 
 
 

 !ברכות

 וארנון יגב לאירית

 הנכדהלהולדת 

 לאמוץ ושניבת 

 !לכל המשפחהברכות 
 

 
 
 
 
 

  ,יום כדור הארץ  35.4רביעי  ביום 
הזדמנות "נות מחפצים שיקבלו הילהוזמן  הציבור 

 .משאבים מכדור הארץ ויחסכו "שנייה
י רתם גליקי ותמי "עלפני שנה  הוקמה היוזמה 

 בבית מורשת מדי יום שישי מופעלת . פרי בר ברקן

  

 
 
 
 
 
 
 
 


