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 מה בעלון
 

. המצב הביטחוני הכתיב את התנאים. המשפחה ועוד חברים ליוו אותו. שלשום נפרדנו מחברנו יוסף ארז
. היה ערני וסקרן עד רגעיו האחרונים 52חודשים  2 -יוסף שמלאו לו לפני כ. ההלוויה שודרה בערוץ הקיבוץ

ר עמותת ותיקי בני שמעון היו חלק "מרכז בניין יו, שליח בצרפת, בורית מזכירשובל ארוך של עשייה צי
אין חשוב מלהביע דעה ולהציע הצעות מעשיות כך חשב ועשה כל חייו מלבד היותו משענת . מעשייתו הנמרצת
 .תומכת למשפחתו

 

חומת  .הציבו כדי ליצור חג שבועות שמחש הקש בילותאלה ח: תמונת השער

 .ת בשולי השדה שנקצר לפני מספר שבועותנשארו מיותמוקש החבלות 
 

נשלף שם למבצע המלחמתי שהחריב לנו את שמחת החג והורס משני צידי  ?אלו חומות בדיוק השומר שומר
 .והשאר מסוקר במדיה המשודרת האינטרנטית והמודפסת ?הגבול בניינים וחיים

 
 אילנה ארז, עד-גיל ענת הורוביץ בשם צוות, אמירה גפן, שי גפן: יוסף ארז זכרו לברכה 
 רותי פלדפבר: נעים להכיר 
 ברכות לתמר ואסף עמר להולדת הבן עידו 
 יואל ארזי -חודש אפריל בחינוך החברתי 
 0. ח"לפלמ 
 5.5חות כספיים לשנת "ישיבת הנהלות פתוחה על דו.  
 תנחומים לאפי רוזן על פטירת אמו 
 זקני השבט שרים ומצטלמים 

 
 

 אבלים על פטירת חברנו 

 יוסף ארז
  תו אסתר ולבנותיו אמירה ואילנהיתנחומים לרעי

 מיכאל, דניאל, אדם, שי, נכדיו עידן
 
 
 

 בית משמר הנגב
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 יוסף ארז זכרו לברכה
 

 ,ליסבא  ש
אי שם בין ורשה , שרוב תושביה היו יהודים" קוטנו"רחוק מכאן בעיירה הפולנית  5551סבא שלי נולד בינואר 

של שפה ושל , אני לאו דווקא מתכוון למרחק הפיזי אלא יותר למרחק של תרבות, כשאני אומר רחוק. 'ללודג

 .ת בה נולדנראה כי בחייו היה הכי רחוק שאפשר מהעיירה היהודי, אמונה ומסורת

את המלחמה עם קשיים  תעבר, לאחר כמה שנות ילדות יפות, המשפחה לצרפת ושםעם  עברת  4כשהיית בן 

 .לא מעטים הסתתרות ובריחה מהגרמנים ואבא שנפטר לך בין הידיים

לאחר שהות קצרה בשדות . לארץ 5541 -התחתנתם ויחד עליתם ב, לאחר המלחמה הכרת את סבתא בתנועה

 .במקום היפה הזה בניתם יחד בית ומשפחה, וכאן, צת המייסדים של משמר הנגבים הצטרפתם לקבו

איש שאצלו , בכל התפקידים הרבים אשר מלאת היית איש של יוזמה ועשייה, תמיד היית איש נמרץ ופעיל

להיות , מילה היא מילה ואין מרווח בין הבטחה לביצוע אבל בעיקר ידעת לגעת באנשים להקשיב באמת

 .בל כל אחד בפתיחות ולסייע במה שאפשרלק, אמפטי

לכרוך , בכל אפליקציה חדשה, בסמארטפון, להשתמש במחשב  -ידעת להמציא את עצמך כל פעם מחדש 

 . ממש עד הסוף היית ערני וסקרן. ספרים ואפילו לצייר

 .פוליטי ובטח שלא על מהדורת חדשות או ויכוח, לא וויתרת על ההרצאות בבית החם, למרות שלא היה לך קל

מרחוק ומקרוב ובכל , תמיד היית עבור כולנו בכל זמן. איבדנו היום את הציר המרכזי שלנו, המשפחה, אנחנו

 .מצב

לאורך כל מסלול החיים היית משענת יציבה של . עבורי ועבור עידן מלאת תפקיד של אבא יותר מאשר סבא

היית עמוד התווך שדאג , גם כשכבר גדלנו. יםבכל צומת מרכזית וגם בימים שגרתיהיית עבורנו . בטחון ובית

 .יודע להקשיב לתת תמיכה ולעזור בעצה חכמה, נמצא היכן שצריך, לכל עניין

טעמת מכל הטוב והרע שיש לעולם הזה . אני יודע שחיית חיים ארוכים ומלאים, היום שאנחנו נפרדים לתמיד

 .באני גם יודע שתמשיך לחיות אצל כולנו בזיכרון ובל. להציע

אך לא , למדתי ממך מהי אמונה. רמה האישית אני לוקח איתי את השיעורים שלמדתי ממך לאורך שניםב

 .בכל בני האדם, אלא בטוב שיש בבני אדם, באלוהים

 .למדתי ממך שאם תעבוד קשה ותתמיד תוכל להשיג כל מטרה

, שנה מה קורה בחייםלמדתי ממך שמשפחה היא מעל הכל ובסוף זה כל מה שיש לאדם ולמדתי ממך שלא מ

 .חייבים להישאר אופטימיים כי מחר יהיה טוב יותר

 .את ארבעת השיעורים  הללו אני מבטיח גם להעביר הלאה

 ...נלחמת בכל הכוח ובסוף שחררת, השבוע האחרון היה מאד קשה

 .הגיע הזמן בשבילך לנוח, יית בשבילנוהתודה על כל מה ש

 
 אוהב מאד מאד

 
 שי
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 ,ואהוב אבא יקר
 .עברנו חיים שלמים יחד

 .אם הייתי צריכה עזרה תמיד היית שם בשבילי. בכל דבר היית לצידי, עזרת לי המון עם הילדים

, אני מבטיחה לך אבא, כשלצידך אמא שכל כך אהבת, את התמיכה והליווי, הערכתי מאד את כל מה שעשית

 .להמשיך לשמור על אמא

תמיד אמרת לי שאני צריכה . את החברים אהבת  . הבת נפשאת משמר הנגב ַא אהבת  , חיים שלמים יית  ח  , אבא

 .להעריך את המקום שאני חיה בו

 .אמרת שזה הבית השני שלך, עד-בשנים האחרונות הלכת בקביעות לגיל

 .עד על הפינה החמה שהעניקו לך-אני רוצה להודות לצוות גיל

זה מזכיר לי את הנסיעות לבית החולים . תנו לךלהודות לצוות המרפאה על הליווי והטיפול המסור שנ

עד כמה שזה נשמע . בנסיעות אלה היינו משוחחים המון. תמיד ביקשת שאתלווה אליך. ולבדיקות השונות

 .אלה היו הרגעים היפים שלנו, מוזר

 

 יה שלום אבא יקר שליה  

  .נך האהובב  , עכשיו אתה על יד ירון

 
 אמירה
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 ,יוסף
 .פרפקציוניסט ופדנט, מעורב ואכפתי מהנעשה, סקרן, איש דעה ועשייה, כרנו אותו איש עקרונותה, איש יקר

ושימש בתפקיד הרבה  5555 -ר הראשון של עמותת וותיקי בני שמעון עם היווסדה ב"יוסף נבחר להיות היו

 (.שנים 0-כ. )שנים

 .בנו את התשתית לפעילות העמותה, יוסף יחד עם בעלי תפקיד במועצה

תפיסה עם . להיות המטרות ופעילות העמותה ותהוא היה שותף משמעותי בגיבוש הרוח והתפיסה איך צריכ

תפיסה שמקובלת עד היום ויש לה משמעות של הקצאת משאבים של . המון כבוד ומחויבות לדור הוותיקים

 .כסף וכוח אדם

פלוס שנים  .5 -ממנו עד היום כעד שאנחנו נהנים -כאיש בניין הוא ליווה את הקמת המבנה היפה של גיל

 .להקמתו

 .ר העמותה המשיך להיות שותף בוועד המנהל עד לפני כשנה וחצי"מתפקיד יולאחר שפרש 

ואנו כל צוות עמותת ותיקי בני שמעון , פתוח ומפרגן, מאד היה סקרן. פעילות העמותה היתה יקרה לליבו

 .מודות ומודים לו על כך

 

, עד מאד משמעותי להם-בית גיל. עד בכל יום במשך שנים רבות-הגיעו לבית גיל (תבדל לחיים)יוסף ואסתר 

 ".אם אנחנו כאן אז זה סימן טוב, עד זה הבית השני שלנו-גיל"הם נהגו לומר 

את הדאגה הבלתי נגמרת אחד לשנייה ואחת לשני , ראינו את האהבה והזוגיות המיוחד שלכם, אנחנו הצוות

 .ות דברים ביחד גם כשהיתה אפשרות לעזרה חיצוניתואת ההתעקשות והרצון לעש

 .  עד-התחיל יוסף לצייר פורטרטים בגיל, םבמקביל לצמצום עבודתו בתיקון אופניי, לפני כעשור

לצבע מים , בהמשך עבר לעפרונות צבעוניים, בהנחיית דפנה התחיל לרשום בעפרון והתוצאות היו מרשימות

 .ואפילו לצבעי שמן שקיבל במתנה

 .גלו להיות יסודי ולספק את סקרנותו התחיל לחקור ולהתעניין באומנים ולהעמיק באומנותכהר

בשנים האחרונות פתחנו קו תעסוקתי חדש ויוסף למד לכרוך ולתקן ספרים עם עוד כמה ותיקים ונשאר 

 .שמח על כל הזדמנות לתקן ספר עם ריח של פעם. האחרון לעסוק בז עד ממש הזמן האחרון

 

 ברוך יהיה זכרו

 עד-צוות גיל
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 אן דורמסון'הסופר הצרפתי ז: רכבת החיים כתב
 יוסף ארז : תרגם מצרפתית

  51.0.5.55 5555פורסם בעלון 
 

 לנהבתו איקראה בהלוויה 

 .כאשר נולדים עולים לרכבת ופוגשים בה את הורינו ומאמינים שהם ייסעו איתנו לנצח

 .רדו מהרכבת וישאירו אותנו להמשיך בנסיעה לבדנובשלב מסוים באחת התחנות הורינו י

 עם הזמן שחולף אנשים אחרים יעלו לרכבת

 .המשפחה המורחבת חברים ילדים ואפילו אהבת חיינו... והם מאד חשובים לנו

 .רבים יעזבו במשך הזמן ואפילו יתכן שגם אהבת חיינו וישאירו אותנו עם ריק גדול או קטן

 .ולא נרגיש אפילו כאשר יקומו מכיסאותיהםאחרים יהיו יותר צנועים 

 .בפגישות ובפרידות, בימים טובים, בעצב ובהמתנות, הנסיעה ברכבת תהיה מלאה בשמחה

 ...ההצלחה  היא לשמור על יחסים טובים עם כל הנוסעים ולתת את מיטב יכולתנו

 .איננו יודעים באיזו תחנה אנחנו נרד לכן נחיה מאושרים עם הרבה אהבה וסליחה

חשוב מאד שכך יהיה כי כאשר אנחנו נרד מהרכבת נשאיר לאלה שממשיכים בנסיעה רק זיכרונות טובים 

 .מאיתנו

 .נחיה מאושרים עם מה שיש לנו ונודה על הנסיעה המדהימה הזו לכל נוסעי הרכבת

  ...ואם צריך לרדת בתחנה הבאה אני מאושר שיחד איתכם עשיתי את כברת הדרך הזו
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 ,הקשר עם יוסף
 

מדי פעם היה כותב את תגובתו . גם בארץ ולעתים בעולם . יוסף אהב להביע דעתו על מה שקורה ביישובנו

 . ושולח לפרסום בעלון

תיקו של יוסף גדוש ברשימות יזומות ותגובות על חיינו במשמר הנגב וגם על הנעשה ... בארכיון לכל אחד תיק

 . ישראל –בעולמנו הקרוב 

מראשית לאור  את העלונים שיצאו  שיכרכו עד היה צריך לנדוד ולחפש כריכיות -ני שנפתחה הכריכייה בגיללפ

עד היה זה סידור נוח -כאשר היתה אפשרות להשתמש בשירות זה כאן בבית בגיל. נו אלהיהקיבוץ עד ימ

 . להפליא

בר קשה לי אבל את העלונים האלה כ, יוסף אמר. לפני פחות מחודש הבאתי את צרור העלונים האחרון לכריכה

 .עבודת כפיים, עשייהלדות ע זו . זו לא מצבה של נייר ליוסף. עד-אפשר להביא לגיל, אכרוך

 

הפורום החליף את . חברים ברובם ממייסדי היישובמפגש  לפני מספר שנים החליט יוסף להקים פורום של 

אנשים  52 -היתה זו חבורה של כ .חבריו כאשר מי מהם הלכו לעולמם וצירף עוד חברים צעירים יותר

וכך על . כל פעם בביתם של חברים אחרים. סביב נושא שיוסף הציע פעם בחודש שהתכנסה במשך מספר שנים

הערב  נפרש על פני כשעתיים של . תקרובת שהמארחים הכינו ושתייה חריפה לפי בקשה של חברים מסוימים

חצות זה רק . עשר" צלצל"תפזרות היתה כשהשעון לרוב הה. שיחה והבעת דעות בענייני הנושא הנדון

    . זו היתה עוד יוזמה של יוסף. הקבוצה התפוררה ונמוגה הפסיקה להיפגש. לסינדרלה

 !יהי זכרו ברוך

 גליתמר 
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 נעים להכיר
 

 רותי פלדפבר: והפעם

 
 
 
 

 ?איך הגעת למשמר הנגב
 

לפני שצילה הגיעה למשמר . צילה היתה חברה של ההורים שלי בארגנטינה. דרך קשר עם צילה ברקן ופרדי

וכשהגעתי לארץ אמא שלי אמרה אכתוב מכתב לצילה ונהיה . הנגב להינשא לפרדי היא גרה בקיבוץ מגידו

ק בורשטין 'פנתה לועדת קליטה של משמר הנגב ומי שריכז אותה באותה תקופה היה ז צילה. בקשר איתה

 .  4ואנבלה בת  1סיקה בת 'הגענו מאיר אני והבנות ג.  5505זה היה בשנת . והוא קיבל אותנו

 .שנים 3היינו מועמדים 

 

 ?מה את עושה בחיים
אמרתי שאם . לצאת ללמוד להיות אקונומיתפנו אלי והציעו . חודשים במטבח 1כשהגעתי למשמר הנגב עבדתי 

 .רוצים שאצא ללימודים אני מעדיפה ללמוד חינוך כי בארגנטינה רציתי להיות גננת

היום קוראים לזה מטפלת )למדתי שנתיים והייתי אחראית על פעוטון . יצאתי ללמוד בסמינר הקיבוצים

שנים קבוצות שיצאו מבית  52ך במשך וכ" נורית"קבוצה מבית תינוקות לבית ילדים  יהוצאת(. מובילה

 ".נורית"תינוקות לבית הילדים 

הכנתי . וכשסיימתי לעבוד בזה עשיתי עבודה התנדבותית בגנים 1 – .איתור בעיות מגיל  במשך הזמן למדתי

עבדתי איתם על הצד המוטורי והגראפי מוטורי וזה מה שאני עושה היום עד שאצא . 'לכיתה א 2ילדים בני 

 .בתקופת הקורונה לא נפגשתי עם הילדים. בעוד כמה חודשיםלפנסיה 

 

 קרוביי במשמר הנגב
 ..והיה נהג בית במשך שנים רבות עבד בפוליביד. עובד עכשיו בשמירת יום בשער, בעלי, מאיר

סיקה מורה לפילאטיס מכשירים היתה מטפלת אחראית 'ג. סיקה שחזרה לאחרונה לחיות במשמר הנגב'ג

היא חיפשה עבודה במשמר הנגב ובאותה תקופה . למדה לימודי חינוך. שנים 55במשך  שובלבפעוטון בקיבוץ 

 .רותי רוזנבלום היתה מרכזת הגיל הרך בשובל והציעה לה לעבוד בשובל. לא היה מחסור במטפלות

 .שנים ועוסקת בתקשורת חזותית ויש לה סטודיו לעיצוב במכבסה הישנה 3אנבלה חזרה למשמר הנגב לפני 
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 מה מילים על משמר הנגבכ
אני רואה ושמחה . ינו צריכיםיבכל מה שה כואותנו יפה וכל השנים תמ ומשמר הנגב הוא בית חם וקיבל

מה הילדים על כאני מרוצה ומעורבת במה שקורה בחינוך ו. החינוך ממשיך ומלא ילדים. שהמקום מתפתח

זה . ק שהצלחתי להעביר להן את הרגשת הביתזה נותן לי סיפו. שמחה שהבנות שלי רוצות לחיות פה .מקבלים

 .חשוב מה מעבירים לילדים

 

 משהו שאני רוצה לספר
אבא של אמא , סבא שלי . .5 בת יהגעתי עם ההורים ואחי לישראל וחזרנו לארגנטינה כשהיית 1כשהייתי בת 

ולחיות  אבל תמיד רצינו לחזור לישראל. שלי נפטר שם והיא התגעגעה לאמא שלה ורצתה להיות איתה

שנים ורק כשהייתי בת  53זה לא קרה בגלל שההורים שלי רצו שנסיים את הלימודים וזה נמשך עוד . בקיבוץ

 .בנות עלינו לארץ מאיר שתי הבנות אחי וההורים שלי 5והייתי נשואה והיו  33

 ירצית תמיד. עבדתי בה הרבה שנים עד שעליתי ארצה. בארגנטינה הייתי אחראית בחנות כמו סופר פארם

נמוכה ולמדתי בבית ספר למסחר וכלכלה כדי לעבוד בעבודה עם לגננת אבל המשכורת בארגנטינה . להיות גננת

    .משכורת יותר גבוהה

 

 

***** 

 

 

 !ברכות

 לתמר ואסף עמר

 עידו  להולדת הבן
 את לחגי

 !ברכות

 למשה עמר

 לעידית שלח

 למשה שלח

 להולדת הנכד

 לחנה ואמתי בן צור

 להולדת הנין

 !ברכות לכל המשפחה
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 2.2.5.55                                                            חודש אפריל בחינוך החברתי 
 . חודש אפריל עבר ואפיין בעיקר עוד תהליך של חזרה לשגרה כמעט מלאה

 . הנעורים והצופים נכנסים לשגרת עבודה  ,המרחבים

 אבל צריך לזכור שהחזרה לשגרה אינה העתק הדבק כפי שהיה, ל מושלםוך ולא הכישנם המון אתגרים בדר

השלכותיה שחלק מהמומחים טוענים ש, כולם עברו שנה מאוד מאתגרת ולא פשוטה .מלפני תקופת הקורונה

 .מה שאומר שעוד צפויים לנו אתגרים לא פשוטים ואני תקווה שנהיה מוכנים להם . טרם יצאו החוצה ועובדו

וכל זאת לחיזוק החוסן ( הנהלות, הורים, צוותים)ולנו בעולם המבוגרים צריכים להתגבר לחזק ולעבוד ביחד כ

 . של הילדים והנערים

אנצל הזדמנות זו להודות לצוותים החינוכיים על . התעסקו החודש עם סיום חופשת פסח במרחבים@ 

ארגנו את הילדים לרונדו  גם חלק מהצוותיםכאשר , יום העצמאותכרון ויהז יום, ום השואהי העבודה סביב

 . המפורסם בקהילה

 . הצוותים בימים האלה כבר בונים את חופשת הקיץ תוך כדי הפעילות השוטפת השבועית

מעטה ההגם שהפעילות מתקיימת בשוטף ישנם אתגרים עם נוכחות לא סדירה ולעיתים  ,ובצופים בנעורים@ 

ובטוח )מנסים דרכים שונות , הצוות החינוכי, אנו( . 'ח)וכיתת ורד ( ז) בעיקר כיתת פלג, של השכבות הצעירות

ונשמח גם לעזרתכם ועידודכם את לראות יותר ויותר נערים באופן רציף יותר בפעילויות השונות ( שגם נצליח

 .הילדים לשוב ולהגיע כפי שהיה לפני הקורונה

שנת ההדרכה בצופים על מנת שיצאו כמה שיותר מנצלים את החודש הקרוב להשלים פערים מ( 'ט)כיתת צבי ב

 . מדריכים לתנועה לקראת השנה הבאה

מציין . במרכזון הבוגר הנערים נמצאים בין הבגרויות ומטלות לימודיות לבין הנוכחות בפעילויות השוטפות

סיבת מ בארגון, הורים נציגייחד עם , המדריכה ,ה'ה של שחר סמדגתג בעומר בהובל"במיוחד את פעילות ל

בוודאי מול , ומבחינתי אתגר מרשים לקראת הבאות, מאודהאירוע היה מרשים . טבע לנערים ליד קיבוץ שובל

 . האלטרנטיבות האחרות שקיימות בפני הנוער בימים כאלה

עם  שיודעת להתמודדאיכותית וסך הכללי יש לנו מערכת טובה באבל  בתקופה זו קיימים אתגרים רבים

 . ניההניצבים בפ האתגרים

 ,בברכה

 יואל ארזי

 Hevra.mhanegev@gmail.com        4269302-052חינוך חברתי    

 "שומר החומות"הדברים נכתבו לפני האירוע המלחמתי  

mailto:Hevra.mhanegev@gmail.com
mailto:Hevra.mhanegev@gmail.com
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 ח"לפלמ .0
הפלוגות . 5545במאי  52 –התאריך . י הצבא הבריטי"פלוגות מחץ ע – ח"הפלמיש תאריך רשמי להקמת 

י הגרמנים על הקמת כוחות "י הצבא הבריטי שהחליט לאחר כיבוש צרפת וגירוש הצבא הבריטי ע"הוקמו ע

חלקם במסגרת הצבא הבריטי וחלקם במנהלת . למבצעים מיוחדים של פשיטה וחבלה בעורף הגרמני

בהסכמת מוסדות היישוב , תגייסה מנהלת המבצעים המיוחדים הבריטי 5545בתחילת . המבצעים המיוחדים

במקביל גם הצבא הבריטי שבינו לבין מנהלת המבצעים . קבוצת צעירים יהודים להקמת כוח פשיטה וחבלה

פלוגות "להקים כוח דומה כוח זה נקרא  5545במאי  52ג בעומר "המיוחדים התנהל מאבק סמכויות החליט בל

 : וזו ההחלטה על הקמתם .ח"פלמ –" מחץ

  41-41.1.4.14מיום ( המטה הארצי) א "מתוך החלטה המ

 פלוגות מחץ

 4 –ים /בגזי 3 –ד "בגל 2 –ת "בגל.  3 –ץ "פלוגות מחץ לפי רישום אישי של מתנדבים בגל .תוקמנה 

הפלוגות תהיינה מופקעות מהיחידות הרגילות הקיימות ולא תכללנה במסגרת הכוחות המיועדים להגשמת 

הפקודות  –( הפיקוד העליון) ע "קודו היחיד והישיר של הפהיתחת פפלוגות אלה תעמודנה . 'תוכנית א

שינויים בהרכב . כל עוד הפלוגות תמצאנה במרחב פקודי, (מפקדי גלילים) מגלים-תועברנה באמצעות ה

מגלים באמצעות מנגנון שיעמוד -אימון הפלוגות יבוצע על ידי ה. ע"הפלוגות לא יחולו אלא באישור הפה

למפקח על אימון הפלוגות מתמנה קצין . ל"נית מיוחדת ובפיקוח של קצין מיוחד של המטכלרשותו לפי תוכ

 (.שדה. )יצחק ש, המטה 

 ( 9191)ט "תל אביב תשי. ח הוצאת הקיבוץ המאוחד"מתוך אלבום הפלמ

 54למעשה  ) מתנדבים כדי לחבל במתקני הזיקוק בטריפולי 53 סירה ובהב ההפלגהראשונה היתה  םפעולת 

 על שם  הפעולה נקראת .החיילים יום לא ידוע מה עלה בגורלהד הסירה נעלמה וע.  (א נספרבריטי להמפקד ה

 .ג יורדי הסירה על פי מספר הלוחמים שהפליגו בה"כ

הצבא הגרמני יגיע לארץ שהגרמני התקדם במדבר לכיוון מצריים והיה חשש המצביא  כאשר רומל  5545 -ב

 המפקד  ,רומל 5545 -ב . "הכרמל מצדה על" – ביצורים על הכרמל להגנת היישובמערכת  ישראל תוכננה 

הפסיק הצבא  ,עלמיין והוסר החשש מפלישת הצבא הגרמני לארץ-באלנעצר  ,המדבר המערבי הגרמני בקרבות

 .ח והיה צריך למצוא פתרון להמשך תקצובו"הבריטי את תמיכתו בפלמ

 

כל . ה בקיבוציםהציע שהארגון יחזיק את עצמו באמצעות עבודהמנהיג של הקיבוץ המאוחד יצחק טבנקין 

תעבוד בשדות המחלקה  ובתמורה ( נשק)מגורים ומשאבים אחרים , מזוןלה ח יספק "קיבוץ יקבל מחלקת פלמ

ימים  0 נוח יתאמ"הפלממחלקות שהוחלט  . 5545הצעה זו התקבלה באוגוסט . ותסייע בשמירה והגנה עליו

 5544 -ב. ית ואימונים יצר כוח נייד ועצמאישילוב זה של עבודה חקלא . ימים 1 וימים וינוח 54 ובחודש יעבד

בעיה זו . ח סיימו שנתיים של שירות והשתחררו נוצר משבר עקב מחסור בכוח אדם"כאשר רבים מאנשי הפלמ

יצרו  50בני הגרעינים שהגיעו לגיל . י הוספת שלב מקדים להתיישבות הגרעינים והקמת קיבוצים"נפתרה ע

כ "י הקיבוץ המאוחד ואח"התקבל עהדבר  . הזמן שלה היתה שנתיים שמסגרת" הכשרה מגויסת"מסגרת של 

ח שהשתחררו לאחר "חיילי הפלמ .הנוער העובד והשומר הצעיר, התנועה המאוחדת, הצטרפו המחנות העולים

 ".הרזרבה"בלשון התקופה נקראו . שנתיים היוו כוח מילואים לעת הצורך
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כ "ואח בקיבוץ מעוז חיים צעירה ות העולים שהיווה הכשרה הגרעין של המחנ. כאן נכנסת משמר הנגב לתמונה

היה ממקימי משמר הנגב כבר על הגבעה ומשם לקיבוץ חפציבה  בית הערבה שלחוף ים המלח להגיע 

הכשרת תל יוסף שאף היא השלימה את משמר הנגב שנה לאחר העלייה על הקרקע גם היא גויסה . הראשונה

 .ח"לפלמ

היתה , מלבד ההכשרה הצעירה של המחנות העולים. יו במעוז חיים מספר הכשרותה" :מספרבן צור  אמיתי 

 .היתה הכשרה מטורקיה שהלכה לקיבוץ הגושרים, הכשרה של הנוער העובד שמאוחר יותר הקימה את בארי

ח ואחר כך הגענו לקיבוץ "הגענו לבית הערבה שם היתה מחלקת פלמ 5542ח באוקטובר "כשהתגייסנו לפלמ

 .  "ח"אז הייתי באופן רשמי בפלמחפציבה ו

שבסיסה היה במשמר " חיות הנגב". ח"של הפלמחברי משמר הנגב  השתתפו בקרבות במסגרת חטיבת הנגב 

הנגב הוקמה מאנשי הרזרבה מחיפה והיא כללה סטודנטים מהטכניון ופלמחניקים מאזור חיפה ויישובי עמק 

ח לאחר "כתגבורת לגדוד השני של הפלמ 5541דצמבר היחידה נשלחה ב. מפקדה היה שמחה שילוני. יזרעאל

למחלקה הזאת צורפו אנשים מהמשמר . התנכלויות ערביי הנגב והבדואים לקו המים ולתחבורה במרחב הנגב

חבר משמר הנגב שהיה נהג במשמר , ומשה וקסלר" חיות הנגב"זה היה הגרעין ממנו צמחה יחידת (. נ"המ)הנע 

קידה העיקרי היה לאבטח את קו המים המזרחי  ואת דרכי הנגב בין הישובים תפ. הנע בעצם היה חלק ממנה

 .משמר הנגב וחצרים, שובל, רוחמה, דורות, ניר עם

רישומו והשפעתו על המלחמה ומורשתו עד ימינו . ..52אנשים ומתוכם נפלו  ...2 -ח מנו כ"כ חיילי הפלמ"סה

. עד ימינו ,שנים 1 –י רוח וספרות מעבר לתקופת קיומו אנש, אתרי מורשת ,מוזיאון גדול ,ניכרים באנדרטאות

משוררים ויוצרי , מיתוס לא נוצר בידי היסטוריונים אלא בידי סופרים: ההיסטוריונית אניטה שפירא אומרת

       ".סרטים

ולשלב את הפלמחניקים ח "בן גוריון ציווה על פירוק מטה הפלמ 5540באוקטובר , שנות קיום 1מעט אחרי 

  .ל שזה עתה הוקם"דות צהביחי

". אחרי שהגרעין עזב השבוע את המשק  ההטלה עלתה בארבעים אחוז : "מתוך יומן המשק של איילת השחר 

 51' עמ" ילקוט הכזבים"מתוך 

 
 
 

 היהמח  -בפל  בהיותוכששם משפחתו  דוד אלוןתעודה זו קיבל 
 . דובינסקי

  5542..5: מח-תאריך גיוס לפל
 'ם פלוגה דמעוז חיי: המקום

זה תאריך הקמת קיבוץ משמר ) 5541..5: תאריך העברה לרזרבה
 (הנגב

 לגדוד השביעי 55.5541: תאריך גיוס מחדש
 מח-יחידת השירות האחרונה בפל –בחטיבת הנגב 

  1.55.5540: מח -תאריך סיום השירות בפל
 .ל"מח ופיזור החיילים בשורות יחידות צה-תאריך פירוק  מטה הפל

 
 אלוןגאל י –תעודה על החתום 
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 הנהלות פתוחה לציבור ישיבת
 מתקיימת בזום

  ..:50: שעה 55.2.5.55ביום רביעי 
 :סדר היום

 חות כספיים"דו .5.5מאזן 
 רואה חשבון אופיר מורידיאן: מוזמן

 
שעמדו בלוחות הזמנים כדי וכל הצוות  אפרת , ליאת, אני רוצה להודות לצוות הנהלת חשבונות: תומר רכטמן

 .ש מאיבחוד .5.5להביא לסיכום שנת 
אנחנו . צמצום החוב. ן"בנדל, חות הכספיים מייצגים את הצמיחה הן בתאגידים והן במשק עצמו"הדו

 -מייצגים את היום האחרון שלה ב חות"הדו אמנם לא פותרים את כל הבעיות במשמר הנגב . מעודדים
 .חות הם יובאו לאישור בקלפי"אחרי הצגת הדו.  .35.55.5.5

 
  32% פוליבידוב 33%למשמר הנגב יש אחזקות של   - נגב אקולוגיה: יםבתאגיד: אופיר מרדיאן

רבעונים ראשונים של תחילת הקורונה שהיו חלשים היתה עליה גדולה  5היתה שנה מצוינת לאחר  פוליבידב
  5.55-ברבעונים השלישי והרביעי לעומת הפסד ב

 .מניית החברה המפעילה את דודאים רכישת הקפיצה הגדולה בעקבות. היתה שנה פנטסטית בנגב אקולוגיה
 .היתה שנה טובה במיוחד בהשפעת המטעים הרימונים וחוחובה 22%שחלק משמר הנגב הוא  – שקמה

ברפת משמר . תוצאות לא טובות השנה פחות מהשנה שעברה שכבר היתה ירידה ברווח: קמה-משמר רפת
 . רפת משמר קמה היתה ירידה גדולה יותרהירידה בהכנסות מהרפת מאופיינת בכל הרפתות  בארץ אך ב. קמה
התאגיד משאיר רווחים אך אינו יכול  5.50 -אגודת המים של משמר הנגב התחילה את פעילותה ב – אגם

 .לחלק לבעלים אלא להשקיע ברשת המים
 .היה סגור .5.5מרבית שנת  .היתה ירידה גדולה. מקבלים דמי שכירות (:מרכז אירועים)פאמא 

 .באחזקות של משמר הנגב %.2 -ווח הכולל בלי פוליביד ונגב אקולוגיה שהם פחות מחות הם הר"הדו
 .לעומת השנה הקודמתמיליון  4היה גידול של מעל  .35.55.5.5שורה תחתונה ביום 

  בעקבות פסק דין₪ מיליון  5.2נגמרה התביעה של חברת דוראל על סך .  5: הוצאות גדולות 5היו בשנה זו 
 . -וזה לא יגמר ב 5.51,5.50,5.55  יהיה דיון עם רשות המיסים בגין השנים. רשה בגין מיסיםהפ –הוצאה .  5

חות "חלה חובה על הכנסות של כל חברי הקיבוץ הן מדווחות בדו 5.51 -החל מ.לכן יש לשים כסף בצד
שלא היה עליה על הקיבוץ על כל עבודה  %.2אי דיווח מטיל קנס של . לכן יש לדווח על כל ההכנסות. הקיבוץ
מוגש הדיווח לרשויות המס באיחור ובגין איחור הגשת  מצב בונוצר  בגלל איחור בדיווח החברים . דיווח

 .חות לרשויות המס יש קנסות"דו
 (.פנסיה לחברים)יש התחייבויות למערכת הבנקאית וגרעון אקטוארי 

יכסו בעוד מספר הסכומים לא . על כמות הכסף הנמצאת בקרן המילואים ממנה משלמים את הפנסיה: שאלה
 .בויות הפנסיוניותייאת ההתח רב לאשנים 

 .הדבר ידוע ויש מחשבה על איך לפתור את הבעיה: תשובה
 

 זכירותחות במ"לקבל את הדו אפשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 אמו תנחומים לאפי רוזן ומשפחתו על פטירת

 אולגה רוזן
 

 בית משמר הנגב
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 ומצטלמיםזקני השבט שרים 
 

יפתח מזור בבית החם על תולדותיו של המנון  על ידיקאסט דפוהלפני מספר שבועות לאחר הצגת תוכנית 
ה בן יהודה לארגן 'רתם את דבורל, צעד קדימה" הימנון"של ביצוע הן יואל אשל לקח את הרעיו, משמר הנגב

שומר "ונוסף על בעיה זו נוסף . ה חלתה לפני היום המיועד'לרוע המזל דבורל. מקהלה מתוך זקני השבט
אמצעי הגנה ובעיקר לא בבית מורשת בו  איןשלחלקנו כאירוע בטחוני חמור שאינו שומר עלינו " החומות
מקלט הספרים : כאלה 5יש . אינו דורש ירידה במדרגותשהחל החיפוש אחר מקלט ".  החםהבית "מתכנס 

. להכיל את המקהלהמהתגלה כמקום קטן " מקלט הספרים. " 52' ומקלט האולפנה מס 54מקלט מספר 
 . ובעזרתו של דדה אלוק נודע על האפשרות להתכנס במקלט האולפנה

 .אבל לא דוחים את הקלטת המקהלהה חולה 'דבורל: אלון דגני סיכם עם יואל
בשעות  .54.2.5הביצוע וההקלטה התקיימו בשישי שעבר . מזקני השבט הם  המקהלה" זמרים" 55יואל בחר 

 . הבוקר
היה צילום כל זקני השבט גם אלה שלא מתכנסים בבית החם לצילום קבוצתי על באותו בוקר  שלב שני 

 :זה מה שמצלמת הסמארטפון קלטה. שבמרכז הדשאבצילו של עץ לימון  ,המדשאה שליד האולפנה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גיורא גלקר: העביר את התמונה
 
 
 

 
 


