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תושבות ותושבי בני שמעון 

אחד הדברים המהנים ביותר לאורך השנה של 
חגיגות השבעים למועצה, הוא לגלות מחדש את 
כל ההישגים, רוח הגבורה והחלוציות וכל החלומות 
שהתגשמו כאן, בבני שמעון, לאורך השנים. הדברים 
נכונים במיוחד לגבי הגיליון החגיגי הזה, שמציג 
בסיפורים ובתמונות את ההיסטוריה המשותפת 

שלנו – מלמד, מרגש ומציף בזכרונות. 
 קטעי הארכיון המשעשעים, שנראים מוזרים כל כך 
ממרחק המציאות של ימינו, פניהם צרובות השמש 
של הבחורות והבחורים על הגבעה, האוהל הראשון 
בקיבוץ, השתילים הראשונים במושב. חברים, זו 
היסטוריה. היסטוריה גדולה ומפוארת, שאם תרשו 
לי להיות פומפוזי לרגע אחד – לא פחות ולא יותר 
קבעה את גבולות המדינה והובילה את פיתוח הנגב 

מקום המדינה ואף לפני כן.  
בני שמעון  מאז הקמתה של המועצה האזורית 
צמחו כאן יישובים לתפארת, חקלאות ותעשייה 
הסוגים  מכל  לתפארת,  אנשים  וגם  לתפארת 
בכל  השנים  לאורך  בהם  שהתברכנו  והמינים 
יישובינו. אנשים שחלמו בגדול והצליחו בגדול – 

לפעמים אפילו בענק. 
אחד התפקידים המרכזיים של המועצה, לדעתי, 
הוא לדאוג לכך שהאנשים הטובים שלנו ימשיכו 
הכר  את  לחלומותיהם  ולתת  חלומות  לחלום 
רק  למציאות.  ולהפוך  להתפתח  ביותר  הטוב 
החודש, לאחר תהליך מיון ארוך בשיתוף הציבור, 
בחרה מליאת המועצה תשעה פרויקטים חדשים 
שעלו מהיישובים במסגרת התוכנית האסטרטגית 
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מה היה בארכיון? | נועה זמסקי
לכבוד גיליון השבעים החגיגי, מדור "מה היה?" מתחדש, או למעשה מתיישן, בפנינים שמצאנו 

בארכיוני חלק מהיישובים. חושבים שהיום משוגע פה? תראו מה היה פעם...

ואישרה עבורם תמיכה כספית, שתסייע בהגשמתם. 
עושים  ככה  בהמשך.  יאושרו  נוספים  פרויקטים 

היסטוריה – הופכים חלומות למציאות. 

ענקית  להיסטוריה  שמתחילה,  ומהיסטוריה 
שמסתיימת. אחרי עשרים וארבע שנים כמהנדס 
המועצה ומהנדס הועדה המקומית, פרש החודש 
ולדימיר פיצ'קר שלנו לגמלאות. במהלך שנותיו 
את  ובנה  ייסד  למעשה  הוא  במועצה,  הארוכות 
מחלקת ההנדסה, שהפכה לאגף, הקים את הוועדה 
המקומית העצמאית שלנו והיה אחראי ישיר על 
יישובים,   – כולה  המועצה  של  הפיזית  צמיחתה 
הרחבות, כבישים, בתי ספר, אזורי תעסוקה – הכל, 

בתקופת הצמיחה הגדולה ביותר שלה.  

כדי לסכם את עבודתו של ולדימיר במועצה יש צורך 
בגיליון נפרד, אבל הוא לא אוהב את הרעש הזה. 
מסיבות כבר נערכו, תשורות כבר ניתנו ונותר רק 
לומר תודה אחת ענקית לאיש הגדול הזה, לאחל 
לו ליהנות מהחיים כמה שאפשר ולקוות ולהאמין 

שעוד ניפגש לא מעט. תודה, ולדי!

קריאה נעימה, המשך שנת שבעים מהנה לכולם – 
ואל תחמיצו את האירועים המדהימים שעוד צפויים 
באוקטובר.  השיא  אירוע  ובעיקר   – בהמשך  לנו 

המשך קיץ נעים לכולם.

שלכם,
ניר

ברכות לולדימיר פיצ'קר, מהנדס 
המועצה, על יציאתו לגמלאות

פיתוחה ושגשוגה של המועצה הם 
העדות הטובה ביותר 

לתרומתך הגדולה בבניית ופיתוח 
המועצה והנגב כולו.

בהצלחה בפרק החדש בחייך!



ה
70 שנה למועצ

יון חגיגי
גל

גיליון מס. 276 יולי 2021  | 45 |  עיתון בני שמעון 

מה היה פה פעם 

הקיבוץ הוקם 1952 הקיבוץ הוקם ב-13 בספטמבר 1951 

מה היה בלהב?מה היה בדביר? 
יר

קיבוץ דב

70 שנה למועצה

קיבוץ להב

70 שנה למועצה



ה
70 שנה למועצ

יון חגיגי
גל

הקיבוץ הוקם במוצאי יום כיפור תש"ז, 6 באוקטובר 1946

מה היה במשמר הנגב?
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משמר 
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מה היה פה פעם 

האולפן
ב"דף הירוק" הקדישו כתבה על משמר הנגב לכבוד ארבעים 
נכתב  היתר,  בין  בנגב.  שנה לעליית אחת עשרה הנקודות 

שם על האולפן:

־"גאווה גדולה יש במשמר הנגב על האולפן לעברית בקי
־בוץ. הוא אמנם קיים רק תשע שנים, אבל הוא אחד הטו

בים בתנועה הקיבוצית. 20 מבוגריו השתלבו בקיבוץ ורבים 
נתנו  האלה  המשמחים  הנתונים  בארץ.  נשארו  ממסיימיו 
מ-25  חברים  שבה  הנגב,  משמר  באוכלוסיית  אותותיהם 
והבנה  פתיחות  בליברליות,  מתבטא  הדבר  מוצא.  ארצות 

מרובה כלפי הזולת ומאווייו”.

במש הספר  בית  של  ־תחילתו 
הנחישות  על  מלמדת  הנגב  מר 
ומעשה  לגביו,  הספקות  חסרת 

שהיה כך היה:

כאשר חברי הקבוצה "הפולנית" 
האפשרות  את  בחנו  מחפציבה 
להגיע למשמר הנגב, הם הציבו 

תנאי אחד:
לאברמל'ה"  ספר  בית  “שיהיה 
קריבוס(,  ופנחס  בלה  של  )בנם 
בן  אמתי  חמש.  בן  כבר  שהיה 
עם  שנפגשו  אלון,  ודוד  צור 
שיש  התחייבו  הקבוצה,  חברי 
אמיתי  כיתה,  ושתהיה  מורה 
יודע  לא  "אני  עצמו:  על  מעיד 

־מאיפה היתה לנו החוצפה להב
טיח ש"יהיה בסדר", כיוון שלא 

־היו לנו מספיק ילדים כדי לפ
־תוח כיתה, לא היה מבנה שיב

/ טיח את פתיחת מלכויות  חילופי  לעת 
יהושע צפריר  

־)קטע משיר שנכתב בעלון לכ
־בוד המעבר מחדר האוכל בצ

ריף, לחדר האוכל החדש.(

אמר הישן לחדש: זה היה צפוי, 
נמנע,  אך כשזה  היה בלתי  זה 
נוגע לעצמך קשה לגלות הבנה.

לז זקן?  לצריף  ישעה  מי  ־וכי 
קרביו  עוד  הן  נוקבת?  עקתו 
הומים, עוד דולק בי אור, ולבי 

־בוכה בעץ, בזכוכית, באבן. נו
הולכים  הסועדים  אותי  טשים 

ללא חזור.

רבים רבים הזיכרונות, אך המה 

המורה  לזה:  ובנוסף  הכיתה, 
טרם  דגני,  שושנה   - המיועדת 
בסמינר  לימודיה  את  סיימה 
שהיתה  גולן,  אזרה  למורים". 
מספרת  החינוך,  ועדת  מרכזת 
כיתה,  שתהיה  להבטיח  שכדי 

־היה צורך להביא ילדים, לאמ
וליצור  החברים  במשפחות  צם 
יחד לבית  קבוצה שתעלה  מהם 

־הספר. אזרה דאגה להבאת יל
ובמשפחות   בגן  לקליטתם  דים, 
מאמצות במשמר הנגב. זה היה 
הילדים  פשוט.  לא  כלל  מבצע 
לתת  צורך  והיה  חמש,  בני  היו 
על-ידי  לאמצם  חם,  בית  להם 
ה'משפחות'  בקיבוץ.  משפחות 
תינוק  עם  צעירים  זוגות  היו 
ראשון. ובכל זאת הבלתי יאומן 
הכיתה  "אילה",  וכיתת  נעשה, 

הראשונה, נפתחה.

תחילתו של בית הספר

המעבר לחדר האוכל הנוכחי

את  הפור,  בנפול  יושיעו.  לא 
הישן מפני חדש יוציאו. זה חוק 

־עולם, ישן נשכח ובחדש יכירו
מעל ראשי ניטל כתר ובו אותך 

יכתירו.

שנים  סעדו,  בו  צריף,  פה  היה 
ידע,  שמחות  הוא.  שירת  רבות 
ומת  שהזקין  עד  עצבות,  ידע 
ממול,  הזה  יפה,  בנין  הוא- 

מקום הצריף תפס הוא, 

והמגישים  נאחר,  פן  בואי,  נו 
יכעסו... .

 )20/5/78(

הקיבוץ הוקם במוצאי יום כיפור בשנת 1946 

קיבוץ חצרים

הקיבוץ נוסד ב-6 באוקטובר 1946

בל
קיבוץ שו

מה היה בחצרים?

מה היה בשובל?

70 שנה למועצה
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אורן נחמני

השנה היא 1954. כל מי שעבר ליד לול תרנגולות החופש החדש של לעזיז 
שמחון, שפשף את עיניו כלא מאמין. את פרצופן של התרנגולות עיטרו 

משקפי שמש. 

כשלעזיז שמחון עלה עם משפחתו ממרוקו בשנות החמישים, הוא קבע 
את מושבו במושב ברוש. גיבורנו העולה החדש ביקש להמשיך את מקצועו 
הקודם כחייט, אולם מישהו במרכז הקליטה, כך לדבריו, שכנע אותו 
שחקלאות היא הדבר האמיתי והמליץ לו להקים לעצמו לול תרנגולות 

חופש, המניבות ביצים ופרנסה נאה. 

הרעיון קסם לו. שינוי קריירה ומפעל ציוני היו עבורו בגדר הגשמת חלום. 

כשהסכים, הוצמד לו מדריך, שסייע לו להקים לול תרנגולות חופש ולקבל 
הקצאה של 200 פרגיות, כדי להניע את גלגליו של המיזם החקלאי החדש. 

החל מאותו הרגע הפך לעזיז שלנו ללולן תרנגולות חופש. 

אלא שלדרמה הקומית שלנו על לעזיז היזם החרוץ, תרנגולות וביצי חופש, 
יש טוויסט שמגיע ְּבצּוַרת זוג משקפי שמש, המורכבים )תאמינו או לא( על 

פרצופה של כל תרנגולת. 

)טוב, לא בדיוק משקפי שמש, אבל ממש דומה.( 

מה באמת קרה?

זה התחיל מכך שלעזיז, הלולן החדש, הבחין לראשונה ובחרדה גדולה 
שהתרנגולות שלו נוהגות לנקר זו את זו באזורי ההטלה בגופן, החל 
מטפיחות קטנות ועד לתלישת נוצות, פציעת הבשר ורחמנא ליצלן, 

התרנגולות המרושעות גם הורגות זו את זו.

מה שוות לי תרנגולות מתות? שאל את עצמו. 

על מנת להצילן מעצמן ולהשאירן חופשיות, בריאות ובעיקר שלמות 
ומטילות, נדרש פתרון יצירתי. הוא פנה למדריך שלו ושאל לעצתו בעניין 
התרנגולות הסוררות. התשובה היתה מפתיעה ותמוהה. "כדאי אולי לנסות 

משקפיים", הציע המדריך. 

"טוב, לא מדובר בדיוק  "אתה צוחק עלי?" שאל לעזיז את המדריך. 
במשקפיים" , ענה המדריך. "הכוונה לרטייה כמו רטיית הצד המולבשת 
על ראשי סוסים ומסתירה להם את כל מה שעלול להבהילם מן הצד או 

להסיח את דעתם ובכך לוודא שהסוס ידהר ישר."

הרעיון היה פשוט ומקורי. אם רטייה עובדת טוב עם סוסים, אין ספק שהיא 
יכולה לשרת גם את התרנגולות. 

ההבדל בין השניים הוא שהרטייה המיועדת לסוס מאפשרת לו להביט ישר 
בלבד, ללא אפשרות להבחין מה קורה מצדדיו ואילו הרטייה של הפרגית 
הסוררת, העשויה פלסטיק דמוי משקפיים הקשור למקור, מאפשרת לה 
להביט לרצפה בלבד, בזווית של 45 מעלות, משהו כמו חצי מטר קדימה, 
ללא יכולת להישיר מבט מטיל אימה על ישבנה מטיל הביצים של חברתה. 

וזה עבד! 

לול החופש של לעזיז התחמש ברטיות הדומות למשקפי שמש, שנקנו 
מסוחר מקומי. השקט שרר במקום, התרנגולות חיו בשלום, בעיקר עם 
עצמן, ביצים הוטלו ומאז ועד לכתיבת שורות אלה רק לעזיז, גיבור הסיפור 
שלנו, למד על בשרן החבוט של דיירות הלול שלו שאין הברכה שורה אלא 

בדבר הסמוי מן העין. 

תרנגולות עם משקפי שמש

הסיפור של ברוש

תרנגולות עם משקפי שמש, מגלים את קולומבוס באוטובוס, 
הארי בלפונטה בחד"א, סליקים ושטיקים, ויישוב אחד שהוא 
גם חדש וגם ישן. לכבוד גיליון השבעים אספנו לכם מכל 
היישובים תמונות חיים – גם בצילום וגם במלל – שנכתבו על 
ידי תושבים שכל אחד מהם כותב באהבה גדולה על יישובו. 
סיפורי הקמה וביקורים מיוחדים, אירועים שליכדו את הקהילה, 
סיפורי הקמה של יישובים וסיפורים על רוח, אופי וכן – ציונות. 
אז הנה לכם שבעים שנים של מועצה בשלושה-עשר סיפורים 

של יישובים 

סיפורי בני שמעון 
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יזהר בן נחום

לא רק למשמר הנגב היה סליק, כלומר מחבוא סודי של נשק. גם לבית 
קמה היה, אבל הסיפור על הסליק שלנו הרבה יותר פיקנטי )כמו שאמרה 
הפולנייה שתפסה את בעלה בוגד בה ברביעייה עם ידידו הטוב והפילגשים 
של שניהם: "שלנו יותר יפה"(.  הסיפור שלנו יותר מעניין בעיקר בגלל 
העובדה שבית קמה עלה על הקרקע אחרי קום המדינה, כלומר, ותיקי 
בית קמה לא החביאו את הנשק מפני הבריטים הרשעים, יימח שמם 
וזכרם, אלא מפני צה"ל. זו גם הסיבה שהם לא דיברו עליו אף פעם, 
ודאי שלא גילו את מקומו וגם אחרי שמצאנו אותו בדרך מקרה, מילאו 

את פיהם מים וסירבו להתייחס אליו ולו במילה.

למה שישראלים נאמנים למדינתם יחביאו נשק מפני צה"ל? לשאלה 
הזו יש שתי תשובות. תשובה אחת, מסעירה ומטרידה, נתן ההיסטוריון 
המנוח פרופ' זאב צחור בספר שכתב על חייו של יעקב חזן, מנהיג מפ"ם. 
לדבריו של צחור, חברי מפ"ם ציפו לבואו של הצבא האדום הסובייטי, 
שיפלוש למדינת ישראל וישחרר אותה מהמשטר הקפיטליסטי. לכן הם 
החביאו נשק בקיבוצים, כדי שבבוא היום יוציאו אותו מהמחבוא ויצטרפו 
לכוחות הסובייטיים המשחררים. התשובה השנייה קונספירטיבית פחות 
ודומה לנימוק של ותיקי משמר הנגב: לא רק הבריטים, אלא גם צה"ל 
התקמצן בנשק שאישר לקיבוצים להחזיק ולכן גם בתקופת המדינה 
העדיפו בקיבוצים להחזיק נשק מעבר למכסה המאושרת על-ידי צה"ל. 

בסוף הצלחנו למצוא אחד ממייסדי בית קמה שעזב את הקיבוץ לפני 
שנים רבות והסכים למסור גרסה בנוגע לסליק. לדבריו, תנועת הקיבוץ 

הארצי החזירה לבית קמה חוב כספי בנשק בלתי-חוקי במקום במזומן.

כאמור, הסליק התגלה במקרה. בצידו המזרחי של קיבוץ בית קמה נמצא 
"מתחם כח"ל", המשמש לחינוך החברתי של כיתות היסוד. הבתים נבנו 
בשנות ה-60 כמגורים לחברת נוער ומאז שימשו גם כמגורי מתנדבים, 
שכבת הנעורים ואולפן. באמצע אחד הדשאים שבין הבתים יש משטח 
בטון המשמש לקומזיצים. בעבר, כך סיפרו הוותיקים, היה כאן המוסך 
של הקיבוץ. יום אחד התפוצץ צינור מים מתחת למשטח הבטון. נמרוד 
האינסטלטור הגיע עם טרקטור והרים את המשטח כדי לתקן את הצינור. 
לתדהמתו, התגלותה לעיניו ערימה של רובים משוחים בשמן, למניעת 
חלודה. התברר שבמהלך עשרות השנים שחלפו מאז הוטמנו הרובים 
הם החלידו למרות השמן ולא היו ראויים לשימוש. למרות שלא נשקפה 
מהם סכנה, החליטו במשטרת ישראל להחרים אותם ולא להשאיר לנו 

אותם למזכרת.

סוף הסיפור? כמעט. כדי שידיהם לא יתלכלכו מהשמן, עטפו המטמינים 
את הרובים המשוחים בשמן בקרעי עיתון. קרעי העיתון לא כללו את חלק 
הדף שבו מופיע תאריך, אבל אחד מחברי הקיבוץ, היסטוריון במקצועו, 
הצליח לגלות שהעיתון הודפס בספטמבר 1942, כשבע שנים לפני שקיבוץ 

הסליק

הסיפור של בית קמה

"ספיח" )שמו הקודם של קיבוץ בית קמה( עלה על הקרקע. עוד חידה 
בלשית ושני הסברים אפשריים. הסבר אחד: לא מייסדי הקיבוץ הטמינו את 
הרובים, אלא מישהו אחר, שהיה במקום שבע שנים לפני בואם. ההסבר 
הזה אומנם מנקה את ותיקינו מחשד כבד ומביך של הסתרת נשק מצה"ל, 
אבל הוא בעייתי מכמה סיבות: ראשית, אין ויכוח על כך שבמקום היה 
מוסך ובלתי סביר שבונים מוסך בלי להבחין שיש משהו באדמה. שנית, 

הוותיק שעזב את הקיבוץ זכר שהיה סליק. שלישית, הוותיקים שנשארו 
בקיבוץ לא הכחישו שהיה סליק, אלא סירבו להתייחס לנושא, מה שאומר 

שכנראה היה להם מה להסתיר

יש הסבר הגיוני יותר: באותם ימים היה נהוג לשמור עיתונים ישנים למטרות 
שונות: נייר טואלט )חיסכון כספי(, ריפוד פחי אשפה בעידן שלפני שקיות 
הפלסטיק ועוד. כנראה, גם העיתון שבסליק נלקח ממחסן של עיתונים ישנים.
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נצח בן חור - צביאלי

"והזמן נעצר לכמעט דקותיים. הזמן נעצר ועמד גם הלב"

ביום שלישי,25.5.21, לא היה תושב, נער או ילד בגבעות בר שלא חש כך, 
כשאוטובוס המכולת שלנו, "קולומבוס", עלה באש מסיבה שעדיין נבדקת.

סיום טראגי לחלום נפלא, חלום של זוג צעיר – שגיא ואביטל, תושבי ניר עוז 
וחלום של יישוב ששואף להתפתח והקולומבוס סימן עבורו עוד אבן דרך.

שגיא, בחור צעיר בעל אהבה גדולה לאוטובוסים, החליט יום אחד שהוא 
בונה אוטובוס מכולת, שאיתו יעבור ביישובים וינגיש את מרכולתו לאלה 
שאין להם מכולת בדרך קבע. בת זוגו אביטל זרמה אתו וכך נבנה 

הקולומבוס שלב אחר שלב, בעשר אצבעות.

החלום של שגיא ואביטל פגש חלום של יישוב, שהפך באותה תקופה כל 
אבן כדי למצוא אפשרות למכולת. בשבילי הפארק סיפר מישהו למישהי 
על האוטובוס הזה. נולדה פגישה ואחריה היה ברור שיש כאן משהו אחר, 
מחוץ לקופסה - שונה, חדש, מרענן ושובב, שיכניס הרבה שמחה ליישוב 

ויהיה יותר מסתם מכולת ללחם וחלב. 

הקולומבוס הגיע – בהתחלה ליומיים בשבוע ואחר כך לארבעה ימים. 
בסופי שבוע נדד לפסטיבלים בדרום וביום ראשון חזר למקומו ביישוב.

הקולומבוס נפתח בארבע. ילדי הגן ובית הספר הם הלקוחות הראשונים. 
הגן, כמעט כולו, ממשיך לארטיק בקולומבוס וחבורות חבורות של ילדי 
בית הספר נכנסים ויוצאים עם הפתעות שונות ומשונות, צעצועים ודברי 
מתיקה והכל מהול בצחוק ומלמול תינוקות. כשילדי בית הספר התבקשו 
פעם להכין מודל של המקום המרכזי ביישוב שלהם – הקולומבוס כיכב 

בכל המודלים. 

אחרי חמש מגיעים הגדולים לקניות – חומוס, חלב, לחמניות טריות, פיתות 
וחלות לשבת ואם צריך משהו שאין - הוא יוזמן במיוחד עבורך. מי זכר 

שפעם יצאנו מהיישוב כדי לקנות קוטג' וגבינה לבנה.

לאחר הסגירה היה מגיע הנוער. "נפגשים ברחבת הקולומבוס", היינו 
שומעים אותם קובעים ביניהם. יושבים על הזולות שבנה שגיא, שומעים 
מוזיקה ומדברים. בלילות שבת שימש הקולומבוס כמקום מפגש לחיילים 

שיצאו לסופ"ש. 

גם בחגים הוא היה אתנו - פיצות בשבועות וכל הדרוש ליום העצמאות. 
לכל חג היה מביא מתנות מקוריות ומארזים משובחים.  

הקולומבוס סחב אחריו עוד ירקן, פיצוחים ופרחים ופתאום היה לנו גם 
שוק פעם בשבוע. 

בתקופת הקורונה הפסיק הקולומבוס לנדוד ונשאר אתנו לאורך התקופה 
כולה. המתנדבים הגיעו לאסוף ממנו את המשלוחים שהכין ולחלק 
למבודדים, למבוגרים ולחולים. הוקצה לו מבנה עם מקררים לאספקה 

נוספת ובגבעות בר לא חסר דבר.

פעם אחת פרצו שכנינו לקולומבוס וגנבו את קופת המזומנים. ככה העזו 
להיכנס ללב היישוב? הרגשנו כאילו נכנסו לביתנו הפרטי. נפתח פייבוקס, 
כל תושב נתן מליבו ועד סוף היום הוחזר סכום הגניבה. כיתת הכוננות 
שמרה עוד ימים רבים מסביב לקולומבוס, ארגנה מארבים ואף הניסה 

חבורת שודדים נוספת - שלא יעזו להיכנס לשם שוב.

כך נוצרו יחסי אהבה בין יישוב לאוטובוס, חיבור של קהילה לזוג צעיר 
שהיה קשוב לכל מבוקשה, העסיק את בני הנוער שלה וסיפק להם פינת 

התכנסות. ברגעי משבר, החזירה לו הקהילה באהבה ותמיכה גדולה. 

וכך, ביום אחד הוא נעלם לנו מהנוף והלב מתכווץ כשרואים את רחבת 
הקולומבוס הריקה. הילדים שואלים, מדברים ונזכרים ואנחנו עוד לא 

מעכלים ואולי פשוט מחכים שהוא תיכף ישוב. 

מוקדש באהבה לשגיא ואביטל

הקולומבוס

הסיפור של גבעות בר

 האיש שטבע חותם של אהבה,
נתינה ומסירות

אסף רוט וקרן גוז לוין

ואז פרצה מלחמת ששת הימים, ענפי המשק התרוקנו מגברים והכל עצר. 
יום לאחר פרוץ המלחמה נחת בשדה התעופה לוד מטוס מגרמניה ובו 
ישב פריץ קראוזה, גוי מפרנקפורט בן 36, מגיה בעיתון גרמני רב-תפוצה, 

שבליבו אהבה עזה לישראל בכלל ולקיבוץ דביר בפרט. 

מספר שעות אחרי שנחת בהפתעה, פגשו אותו חברים מדביר מעביר קווים 
בשדות הקיבוץ. "מה אתה עושה כאן? השתגעת? מלחמה!", הם אמרו לו 
והוא ענה באופן הטבעי ביותר ששמע שיש מלחמה והבין שהוא חייב לבוא 

ולעזור. למה? למה חשב כך? שמעו את הסיפור על האיש ותבינו.

הכל התחיל שנתיים לפני מלחמת ששת הימים, כשפריץ, בחור צעיר 
מפרנקפורט, החליט לנסוע לטיול קצר בישראל וגם להכיר קיבוץ. מישהו 
נתן לו כתובת של יהודי גרמני אחד שעלה לישראל וחי בנתניה, כי 
בנו של אותו יהודי, היה ממייסדי קיבוץ דביר ושמו גד קליין. פריץ נסע 
לדביר לבקר את גד ומשפחתו ובין השניים נקשרה ידידות עמוקה. שלושה 
ימים של ביקור בדביר הפכו לשלושה שבועות, לשלושה חודשים ולעוד 
חודשים רבים, שבהם חי פריץ ופעל בדביר כאחד מכולם )זאת למרות 
שנדרשו מספר שיחות קיבוץ סוערות כדי לאפשר לגוי גרמני, לא עלינו, 

להישאר בקיבוץ(.

ואיך הפכו שלושת הימים לחודשים ושנים? הנה הסיפור:  בימיו הראשונים 
של פריץ בדביר היתה ציפ וגנר שבועות ספורים לאחר לידת בתה הבכורה 
ועבדה, כפי שהיה נהוג באותם ימים, בניקוי המקלחות הציבוריות. זו היתה 
עבודה גמישה, שאפשר לעשות בכל שעה ואפילו לשלב הנקה. ציפ, שדיברה 
גרמנית קולחת מהבית, פגשה את פריץ בדרכו להתגלח ושמחה לשפשף 
קצת את הגרמנית שבפיה. היא פתחה עימו בשיחה בשפתו ופריץ הופתע 
ושמח. השיחה הסתיימה בהזמנה לקפה ופריץ הפך לבן-בית אצל ציפ 
ואמנון וגנר, הצעירים ממנו כמעט בעשור. בהמשך היה פריץ לבן-בית אצל 

משפחות נוספות בדביר וידיד קרוב להרבה חברים.

קהילה היא לא רק האנשים שחיים או חיו בה, אלא גם האנשים שעברו בה, 
השאירו חותם ונפשם נקשרה במקום ובאנשיו. זהו סיפור על איש כזה, 
שלא חי פה דרך קבע, אבל נכנס עמוק לליבם של חברים רבים בדביר 
וגם הם נכנסו לליבו. מאז 1965 ועד עצם היום הזה הוא בא והולך, קשור 

ושייך, נוכח ומשפיע.

פריץ הוא איש של אנשים. היום הוא בן 91, ראשו צלול ולבו רחב. הוא נותן 
אהבה ויחס בשפע לכולם, לחברים בישראל, לאוכלוסיות חלשות בכל 
העולם, לקשישים בודדים ולנזקקים. תמיד הוא באמצע פעילות לארגן 

משהו בשביל מישהו, לסייע, לתמוך ולהרעיף על כולם מטובו.

פריץ והלגה אשתו הפכו את ביתם בעיר אשבורן שליד פרנקפורט לאכסניה 
עבור החברים מהנגב. זה התחיל עם מקימי מפעל "דולב", שנסעו לקבל 

הכשרה בגרמניה וביתם של פריץ והלגה הפך לביתם השני. בהמשך הפך 
הבית לנקודת יציאה לטיולים עבור חברים מלהב ומדביר. מחסן טיולים ובו 
אוהל וציוד עמד שם בשביל כל מי שרצה, בחניה חנה רכב חם, שעבר בין 
משפחות מהקיבוצים שיצאו לחו"ל והבית היה פתוח ללינה עבור כל חבר 
החפץ בכך. אנשים הגיעו וקיבלו אוכל, שתיה, חיבוק, התעניינות בשלומם 
ומקום לחנית ביניים. בין הבאים היו עובדי "דולב" הרבים שנסעו לגרמניה, 
בני קיבוץ בטיול ועוד רבים אחרים. פריץ והלגה, אנשים צנועים ונדיבים 

שליבם רחב, אירחו את כולם באהבה ובשפע.

לימים שמע פריץ על חלומה של ציפ לשפץ את צריף בית התינוקות הראשון 
בדביר, הידוע בשם "הצריף הירוק" ולהפוך אותו למוזיאון היסטורי מקומי. 
הוא התלהב מאוד ונרתם לעניין. למה?  כי איך לא? המורשת של דביר 
היא גם המורשת שלו. מאז, בכל פעם שהגיע, היה משאיר לציפ מעט כסף 
שחסך ולוחץ עליה להגשים את החלום. ביום הולדתו ה-80, שחגג בקרב 
חברים רבים, ביקש שלא להביא לו מתנות ובמקומן לרשום צ'ק נדיב עבור 
שיפוץ הצריף. כך קירב את הגשמת החלום המשותף עד שהוגשם במלואו.

זהו סיפור על דביר וסיפור על פריץ, איש בן 91 שרק בגלל הקורונה לא 
הגיע לכאן לחגוג עמנו את יום הולדתו ה-90. אדם שדורות של ילדים 
שנולדו בדביר מכירים את שמו, גם אם מעולם לא נפגשו. איש של אנשים 

שטבע בקיבוץ דביר חותם של אהבה, נתינה ומסירות.

הסיפור של דביר
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אפרת מור מילמן

2008 התחלנו לחפש מקום חדש שאליו נוכל לעבור - הורים,  באביב 
שלושה ילדים, כלבה וחתול.

גרנו בקיבוץ בשפלה שעצר את הקליטה אצלו )בדיעבד עשה לנו טובה 
גדולה( וחיפשנו מקום שאפשר להרגיש בו בבית, תרתי משמע.

באחת מן הנסיעות שלי לעבודה, ברכבת, צדה עיני כתבה קטנה על אדם 
בשם אמיר גלאור, טייס לשעבר ואיש הייטק. האיש חולם להקיץ קיבוץ 
בנגב, שבו תהיה גם תעשיית הייטק. בסיום הכתבה היה כתוב שניתן לפנות 
לקבלת פרטים לגברת בשם בלהה גולן, מחממה טכנולוגית מסוימת. 
חיפשתי את הטלפון שלה ב-google והתקשרתי. בלהה התגלתה כאשה 
חמה מאד ולשאלתי היכן יוקם הקיבוץ, השיבה כי הם מצויים במו"מ עם 
קיבוץ קיים בנגב הצפוני. שאלתי אותה באיזה קיבוץ מדובר והיא השיבה 
כי מכיוון שההסכם עדיין לא נסגר סופית, נאסר עליה בשלב זה לומר את 

שמו  וכדאי שאתקשר עוד שבועיים.

חודשיים מאוחר יותר נגיע לסיור ראשוני בקיבוץ כרמים ואברי דביר, היו"ר 
הממונה, ייקח אותנו לסיור בקיבוץ. הוא יתחיל מסיור ממונע על הגדר 
ההיקפית ובדרך יעצור בנקודה מסוימת שבה, כפי שאמר,  יש נוף נהדר. 
בדיעבד נגלה שמדובר בטריק שנעשה בו שימוש עוד עשרות פעמים, כי 
הנוף של כרמים באמת מעורר השראה. אני, בפרץ של התנהגות ילדותית, 
אהיה חייבת להשתין, אבקש מהיו"ר ובן זוגי להתרחק מעט מן הרכב 
ואכרע להטיל את מימי. המקום שבו הטלתי את מימי יהפוך ברבות הימים 

למקום המדויק שבו נמצא הבית שלי היום. כנראה, סימנתי טריטוריה.

בסיום הביקור ביקשנו להתרשם מאנשים חיים. ביקרנו אצל א.א., צעירה 
העוטה שביס דק, סיירנו בביתה ושוחחנו עמה בנעימים. א.א. התגלתה 
כאשה צעירה מלאת חלומות על הנגב ועל הפרחת השממה ומולנו 
נגלה דור חדש של ציונות. בהתייחסות לעובדה שהיא דתייה ולשאלת 
החיבור בין דתיים לחילוניים, ניהלתי עמה שיחה קצרה ביחידות ואמרתי 
לה, שהיא נראית לי כ"דתייה לייט". בדרך חזרה, כעס עלי בן זוגי על כך 

כל יום מחדש

שהגדרתי אותה כך בפניה וטען שמדובר בהגדרה פוגענית. לימים הפך 
הדבר לבדיחה עבורנו ועבורה. מנעד הגוונים של הדתיים והחילוניים, 
הדתל"שים, המסורתיים, החילוניים המחוזקים והחילונים ללא דת, יהפוך 
לשם דבר בכרמים עד היום וככל הנראה, מהווה הגרעין החזק ביותר 

שמייצב את הסובלנות אצלנו כזו ששמה כבר יצא למרחקים. 

באותו קיץ עברנו להתגורר בכרמים. ליוסף החתול לקח שבועיים שלושה 
להתרגל. לנו לקח יותר, אבל ההתאהבות היתה חזקה מאוד, עד כדי כך 
שבמסיבת בת המצווה של הבת הבכורה, שהיתה בגן האירועים של הקיבוץ, 
כבר נשאתי ברחמי את פרי כרמים שלנו, בת הזקונים נגה, שעליה כתבתי 

ופרסמתי את הספר "נגה מקיבוץ כרמים".

היום כשאני עולה במעלה הכביש, קילומטר בדיוק וקו האופק נמתח לפני, 
אני יודעת שהגעתי הביתה. בית שיש בו מגוון אנושי מרהיב, שבזכותו, ככל 
הנראה, יצאה הבת שלנו למכינה מעורבת, כי העירוב הזה לא איים עליה, 
אלא היה מוכר לה, בית שבו הוותיקים אינם מתנשאים )מדי( על הדור 
החדש, כמו בקיבוץ הקודם שבו גרנו, בית שבו יש מחלוקות לא פעם, 
טורקים דלת ומתחבקים למחרת, בית שבו למושגים סירי לידה, חסד 

ועזרה, יש פרשנות מרחיבה במיוחד.

בשיחתי השנייה עם הגברת מגן התעשיה בעומר, היא גילתה לי שמדובר 
בקיבוץ כרמים וכאשר שאלתי אותה איפה זה, היא השיבה שמדובר בקיבוץ 
ותיק בן כמעט 30 )היום יותר מ-40!(, שנמצא שלושה קילומטרים מצומת 
שוקת. כשסיפרתי על כך לבן זוגי, הוא השיב לי: "אמא שלך תגור שלושה 
קילומטרים מצומת שוקת". ואכן, הוא כנראה צפה את הנולד, כי אמא שלי 
עברה להתגורר בקיבוץ לפני שבע שנים והפכה לקשישה היחידה בקיבוץ. עד 
היום יש כאלה ששואלים אותי בשביל אם הגענו מהגרעין של "היזמים", גרעין 
שהיה בעצם חרצן קטן והביא לקיבוץ שלוש משפחות, שהקשר בינן לבין הייטק 
 אינו קיים כלל, אבל הן יוזמות את עצמן בכרמים כל יום מחדש, כמו כולנו.

והיום נכתב העתיד של כרמים בין השקיעות הכי יפות בעולם, כל יום מחדש.

רות קרן

קיבוץ חצרים עלה על הקרקע כחלק מעליית 11 הנקודות, במוצאי יום 
הכיפורים, ליל 5-6.10.1946. בליל העלייה על הקרקע הייתי בקיבוץ אפיקים. 
כשלושה שבועות אחרי העלייה לקרקע נסעתי בפעם הראשונה למקום, 
שהיה ידוע בשם "קלטה". ביום שישי, בשעה שמונה בבוקר, התייצבתי עם 
עוד ארבעה בחורים בתחנת האוטובוס ביפו, שהיתה עיר ערבית. שאלנו 
מתי יוצא אוטובוס לבאר שבע והשיבו לנו: "נראה. אנחנו עוד לא יודעים. 
בינתיים אין. "חיכינו שם עד שעה עשר או אחת-עשרה ואז אמרו לנו: " 
היום לא יהיה אוטובוס לבאר שבע, אבל יש אוטובוס לעזה." נסענו לעזה.

ירדנו לפני הכניסה לעיר, עמדנו על שפת הכביש וחיכינו לשווא לטרמפ. 
בשעה שתיים בצהריים נכנסו שניים מהבחורים לעזה ושכרו טנדר בשתי 
לירות, סכום עצום באותה תקופה. אמרנו לנהג שייקח אותנו כמה קילומטרים 
אחרי גשר אבו-רקייק על נחל פטיש. כיום עובר מעל הגשר צינור של חברת 
"מקורות" ולא נוסעים עליו. כמה קילומטרים לפני הגשר אמר הנהג: "הנה, 
הגענו." "לא", אמרנו. "אנחנו צריכים להגיע אחרי הגשר!" לאחר ויכוח, 
לקח אותנו הנהג אחרי הגשר עד למקום שבו התחילה דרך הקיצור. משם 
נאלצנו ללכת שלושה קילומטרים ברגל והגענו לקלטה בעשר בלילה. היה 

כבר חושך ולא ראינו לאן הגענו. 

למחרת בבוקר התעוררתי ורצתי לחלון לראות איך נראה הנגב. היו שם 
שלושה צריפים, גדר תיל ועץ אחד. 

שמלות מחוררות )ע"פ ספרה של רות קרן "כל זה שלי, סיפור חיי"( 
 ב-16 בספטמבר 1948 תפס הצבא המצרי משלט בגבעה 254, "גבעת 
העץ הבודד", בכיוון כביש עזה-באר שבע. גם היום אפשר למצוא על הגבעה 
את שרידי החפירות. מהמשלט ירו המצרים לעבר חצרים. למחרת, ב-17 

הדרך לקלטה )חצרים( עוברת דרך עזה

בספטמבר, תקפנו את המשלט בירי מרגמות. בתגובה ירו המצרים שבעה 
פגזים שנפלו בחצר הקיבוץ. אני גרתי בצריף השלישי והפגז עבר בפינת 
חדרי ונפל בחדר הסמוך, שהיה ריק. לא היה לי ארון ובפינה הזאת היו 
תלויים הבגדים שלי. כשחזרתי לחדר, מצאתי את כל השמלות והחצאיות 
מחוררות במקום שבו עבר הפגז. הבחורים ירו לעבר מקור הירי משתי 

המרגמות שהיו לנו.

ב-18 בספטמבר כבשו כוחותינו את המשלט המצרי. המצרים תפסו אותו 
שוב וסולקו בשנית. יומיים אחר כך נתפס המשלט פעם נוספת על ידי 
המצרים והם צלפו ממנו לעבר חצרים. ב-23 בספטמבר קבע סיור שלנו 

שהמקום ריק. 

רות קרן היתה חברה בגרעין "הצופים ג'", שייסד את חצרים.

עופות לליל הסדר בזמן המצור בחצרים
במהלך מלחמת השחרור היה קיבוץ חצרים במצור מ-29 בנובמבר 1947 

ועד כיבוש באר שבע באוקטובר 1948. הגיע ליל הסדר תש"ח.

רבקה נתנאל, אמו של גידי ז"ל, שחיה בתל אביב, היתה מודאגת: כיצד 
יהיו לילדים בנגב עופות בארוחת ליל הסדר?

הפתרון: רבקה בישלה עופות בתל אביב ושכנעה טייס של מטוס "פרימוס" 
לקחת את העופות המבושלים ולזרוק אותם מעל הקיבוץ הנמצא במצור.

התוכנית אכן היתה מעולה, אבל הטייס טעה וזרק את העופות מעל משמר 
הנגב. עד היום לא ידוע אם העופות נאכלו בליל הסדר במשמר הנגב. מכל 

מקום, לחצרים הם לא הגיעו.

)ע"פ ספרה של רות קרן "כל זה שלי, סיפור חיי"( 

הסיפור של חצריםהסיפור של כרמים
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אבי נבון

בסוף  והצליח  התפרסם  בלאפונטה  הארי  הנודע  האמריקאי  הזמר 
שנותה-50 ולהיטיו נוגנו בכל תחנות הרדיו של אז. 

ב-1960 הגיע לישראל לסדרת הופעות והשבועון "העולם הזה" דאג לסיוריו 
בארץ. בלאפונטה ביקש לבקר גם אצל משפחה בדואית, כדי לראות איך 
חיים מיעוטים בישראל. אנשי העיתון, ששמרו על קשר עם קיבוץ להב עוד 
מימי ההתנדבות "לעזרת הספר"' ב-1956, זכרו שהקיבוץ קרוב וקשור 
למאהלי בדואים סמוכים והודיעו לחברי הקיבוץ שהם מגיעים עם הזמר 
"כדי לראות קיבוץ ובדואים בביקור אחד". הביקור במאהל של סלאמה 
היה מרגש. סלאמה ניגן ברבאבה כמה שירים בערבית ובלאפונטה האזין 
כשהוא מרותק. כשסיים לשיר, הגיש סלאמה את הרבאבה להארי ואמר 
לו: "קבל אותה כמתנה ממני". הארי הנרגש הופתע. לא היה לו שום דבר 
לתת כמתנה בתמורה. כהרף עין פתר את העניין: הסיר את שעון היד 

המוזהב מידו ונתן לבדואי במתנה. 

הארי ורעייתו חזרו לקיבוץ וסיירו במוסדותיו השונים והמיוחדים: בית 
ילדים, חדר מגורים וארוחת ארבע. בערב התכנסו כל חברי הקיבוץ לערב 

שירה עם האורח. 

כמקובל באותם ימים, הוזזו כל השולחנות בחדר האוכל הקטן והצפוף 
לצדדים, הספסלים סודרו במעגל והציבור, שהגיע במלואו, ישב על 
השולחנות, על הספסלים ועל הרצפה. הארי שר, החברים הצטרפו ובעיקר 
האזינו ואז הגענו לשיר "הבה נגילה". השיר זכה להשתתפות ערה וקולנית 
של הקהל, ששר בקולי קולות יחד עם הזמר וליווה את השירה במחיאות 

הארי בלאפונטה שר את "הבה נגילה" 

כפיים קצובות. בלאפונטה היה נרגש מאד. לרגע התפלאנו - הרי הוא שר 
את השיר העברי הזה פעמים רבות ברבות מהופעותיו. ואז הסביר לנו: זה 
כל כך מרגש לשבת כאן אתכם ולשיר את "הבה נגילה" כאחד מהציבור 
- לא כזמר מול מאזינים, לא כמופיע מעל הבמה, לא עם מערכת הגברה 
שמעבירה את השיר ממני אל הקהל באולם, אלא כך, פשוט, בשירה 
בציבור, כשווה בין שווים. אני מרגיש אחרת לגמרי, כמו שלא חשתי מעולם. 
בהתלהבותו הכריז: אני מזמין את כל הקיבוץ להופעתי האחרונה בישראל, 
מחרתיים בהיכל התרבות! אלא שמרקו תורג'מן, האמרגן שהתלווה אליו, 

מיהר לציין: לא כולם, רק 20 איש, אין לי די כרטיסים לכולם.

 ואכן, משלחת מורחבת של חברים נהנתה מההופעה בהיכל התרבות 
התל-אביבי והוזמנה אל מאחורי הקלעים לפרידה ולחיצות ידיים עם 

הזמר המפורסם.

בעקבות הביקור אירעו מספר דברים: 

- הארי בלאפונטה הקליט את "הבה נגילה", שהפך לשיר קבוע ברפרטואר 
שלו. 

- סלאמה המשיך את חייו במאהל, כאשר הוא עונד את שעון היד המוזהב 
של בלאפונטה. 

סיפר וכתב: גיל ענבר. הביא לדפוס: אלון דגני

קיבוץ משמר הנגב, כידוע, עלה להתיישבות במוצאי יום הכיפורים, י’-י”א 
1946. יישוב מבודד, שעשה את צעדיו  בתשרי תש”ז, 6-5 באוקטובר 

הראשונים בנגב המאתגר. 

בתקופה זו שלטו בארץ הבריטים, שהרשו ליישוב הצעיר להחזיק ברשותו 
רק מספר מועט של כלי נשק חוקיים. לחברי הקיבוץ היה ברור, כי במקרה 

של התקפה על היישוב לא יהיה די בכך. 

החברים החביאו בשדות המשק כד חלב ובתוכו נשק בלתי-חוקי, שהמתין 
מתחת לאדמה לשעת צרה שאולי תגיע.

למזלנו, השעה לא הגיעה והסליק נשכח.

את המשך הסיפור כתב גיל ענבר, בן וחבר משמר הנגב:
“הסיפור מתחיל כך: ילדי משמר הנגב גדלו שנים רבות על האגדה שבגבעה 

הראשונה יש סליק ובו כלי נשק.

ב-1979 התגייסתי לצבא, ליחידה לסילוק פצצות. ביחידה יש מכשירים 
המגלים מתכות  עד לעומק של  10 מטרים מתחת לאדמה. מהיכרותי 

עם המכשיר הנ”ל ידעתי שרק בעזרתו אפשר יהיה לגלות את הסליק.

הימים חלפו, השתחררתי מהצבא המחשבה חלפה ועברה לה.  יום אחד 
ישבו החברה - אופיר, שי ופרנסיס הצרפתי ותכננו איך למצוא את הסליק 
בעזרת מגלה מוקשים, הסברתי להם בעדינות שמגלה מוקשים רגיל 
לא ימצא את הסליק, אבל אם הם רוצים באמת, אביא מכשיר מהצבא 

ונמצא אותו.

עד כאן יפה, אך היכן טמון הסליק? מי יכול לעזור לנו?  התשובה היתה 
ברורה: הארכיאולוג המפורסם דוד אלון  ז”ל בוודאי יודע. הלכנו לדוד 
אלון לשמוע את דבריו והוא תיאר בפירוט רב היכן בדיוק הוטמן הסליק:  
‘תעמדו על היסודות בגבעה הראשונה, תביטו דרומה לכיוון אשל הנשיא 
ותצעדו 150 מטר. שם מוטמן הסליק.’ עוד סיפר דוד, שהוא ממש זוכר 

איך הטמינו אותו ואיך הכניסו אליו רימונים, אקדחים ורובים.

הסליק שהוסלק ואבד 

דרך אגב, מדוע  אבד מיקומו של הסליק שהוטמן ב- 1946? מיקומו סומן 
על ידי חבל מעמודי הגדר ועם הזמן, החבר’ה עשו מהחבל ערסל, הבחור 
שהטמין את הסליק נהרג ואף אחד מלבדו לא ידע היכן הוא. נעשו חיפושים 

רבים, אך ללא תוצאות.

ואז, בשנת 1983, 37 שנים לאחר הטמנתו של הסליק, חמושים בכפכפים 
באמצע הקיץ, עלינו לגבעה הראשונה ובידינו מכשיר מיוחד. תוך שעה 
סימנתי את המקום והכרזתי: ‘כאן, מטר וחצי מתחת לאדמה, קבור הסליק.’ 
בעיני רוחנו ראינו איך לכל אחד מאתנו יהיו אקדחים ורובים מהתקופה 
שלפני קום המדינה תלויים על הקיר לקישוט. הממצאים היו מלהיבים 
פחות וכללו כד חלב ובתוכו 80 רימונים מתוצרת ההגנה. כל רימון הוכנס 

לתוך פחית של בירה אנגלית.

המשכנו עוד מספר ימים לחפש האם יש סליק נוסף באזור, אך לשווא.

הכד והרימונים המנוטרלים שמורים בארכיון משמר הנגב.”

הסיפור של משמר הנגבהסיפור של להב

 הארי בלפונטה ודני קיי שרים ביחד "הבה נגילה":
https://youtu.be/t_L1RAVm4js
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ד”ר נחמיה שחף – יו”ר הנהלת נבטים 

11 הנקודות, במוצאי יום  נבטים הוקם בנגב המזרחי במסגרת עליית 
הכיפורים 1946. היישוב ננטש מספר פעמים ע"י גרעיני התיישבות שלא 
שרדו את קשיי המדבר ובשנת 1954 יושב ע"י עולים מקוצ'ין, שהגיעו מארץ 

טרופית יפה וירוקה למדבר הצחיח. 

במהלך שישים ושבע שנות קיומו של המושב זכינו לביקורים של רבים 
מגדולי האומה: שני נשיאי מדינה, ארבעה ראשי ממשלה, מעל לעשרה 

שרים ושישה שגרירי הודו בישראל. 

היו גם שבחרו לחיות במושב לזמן-מה. אריה )לובה( אליאב, שהיה המדריך 
הראשון של נבטים, שהה במושב שנה שלמה ויהושע מנוח מדגניה א' שהה 

כאן אף הוא מספר חודשים. 

החידה הגדולה  מכל היא מדוע הגיעו גדולי האומה לנבטים?

אספר לכם על ביקוריהם ומה אמרו ואולי נצליח להבין.

ראש הממשלה הראשון שהגיע לנבטים היה משה שרת, שביקר אצלנו 
ב-1955, בשנה הראשונה להתיישבותנו. לצערי, לא מצאתי את נאומו.

ראש הממשלה השני שביקר בנבטים היה דוד בן גוריון, שאהב ואימץ 
את מושב נבטים והגיע מספר פעמים לבקר בו. בן גוריון הגיע לנבטים 

הקסם של נבטים 

 לראשונה בשנת 1961, בשנת 1963 הגיע לטקס הנחת אבן הפינה לבית העם
וב-1964 לפתיחת בית העם. בנאומו בטקס אמר: חברים וידידים! אחרי 
מה שעשיתם בשטח הכלכלי, אין לי שום ספק שאתם מסוגלים  לעשות 

גם בשטח התרבותי. אני רוצה לראות שר תרבות מקוצ'ין.
ביקורו הבא היה בשנת 1966, לרגל חתונתם של שרה ואיציק אליה, שהיה 
בן טיפוחיו בשדה בוקר והקים ומנהל את המוזיאון למורשת יהדות קוצי'ן 

בנבטים. החתונה נחוגה על-פי כללי הטקס המסורתי של יהודי קוצ'ין. 

דוד בן גוריון הגיע לנבטים פעם נוספת להנחת אבן הפינה  לבית הכנסת 
החדש בשנת 1973, השנה האחרונה לחייו.

ראש הממשלה השלישי שביקר בנבטים היה יצחק רבין, שהגיע בשנת 
1975 לחנוכת בית הכנסת החדש. בית הכנסת נבנה כמודל מדויק של 
בית כנסת בקוצ'ין, כולל תשמישי קדושה מקוריים שהובאו מבתי כנסת  

בקוצ'ין – התיבה, ההיכל וספרי התורה.  וכך אמר רבין:  
קהילה שידעה שהגיעה העת לנטוש את הגולה וקמה כמעט כולה ועלתה 
לארץ, אך לא רק עלתה לארץ. העלייה לארץ היתה בשבילה מימוש התמורה 
בין חיי הגולה לחיי הארץ ומוצאים אנו את עולי קוצ'ין מכאן בנבטים ועד 
כפר יובל בצפון וכולם אנשי עבודה ועמל, אנשים  שממחישים את התמורה 

שחוללה מדינת ישראל בחיי  היהודים.

באירוע זה נכח גם פנחס ספיר, שר האוצר האגדי, שבאותה עת כיהן כיו”ר 
הסוכנות היהודית. 

כנהוג באירוע מסוג זה, התכבדו כל המכובדים בהחזקת ספרי התורה 
העתיקים, בני כ-400 שנה, שהובאו מהודו. גם ספיר החזיק בספר התורה 
ופתאום חש ברע ונפטר במקום. אומרים שאדם שעולה לשמיים כשספר 
תורה בידיו הוא צדיק רב זכויות. היום, במבט היסטורי, אנחנו יודעים שהוא 
היה מאחד משרי האוצר הטובים ביותר ותרומתו לכלכלה הישראלית 

היתה מכרעת. 

בשנת 1984 הוזמן נשיא המדינה דאז, חיים הרצוג, לחגיגות ה-30 לעליית 
יהדות קוצ'ין, שהתקיימו בנבטים. 

אני מצטט מנאומו המרגש: מושב נבטים, בו  אנו חוגגים היום, מייצג לא 
רק את ניצחונם של עולי קוצ'ין, אלא את ניצחונה של הציונות בכלל. 
המקום הזה מייצג את הציונות במיטבה כפי שחזה אותה דוד בן גוריון. זהו 
אכן שיר הלל לציונות, דגם של ניצחון מוסרי לאומי ואנושי שאין כדוגמתו 

אלא בארץ ישראל. אחי ואחיותי, עדת יוצאי קוצ'ין הינה אומנם עדה קטנה 
במספר ומושב נבטים הנו אומנם נקודה קטנה במפת הארץ, אבל זהו 

המעט המחזיק במרובה.
ואסיים עם האחד והיחיד שהיה גם ראש ממשלה וגם נשיא המדינה, אדם 
שניחן ביכולות נדירות לאבחן את המציאות ואמרותיו הפכו למטבע לשון. אולי 
כאן הפתרון לחידה, מדוע כל גדולי האומה ביקרו ומבקרים במושב נבטים  

בחגיגות ה-50 להקמתו של מושב נבטים ע"י העולים מקוצ'ין, שנערכו 
בשנת 2004, אמר שמעון פרס:

... אני יודע שהיישוב הנהדר הזה, נבטים, הוא משהו מיוחד במינו. קוצ'ין זו 
אגדה. כמעט כל ילד בעם היהודי יודע מהי קוצ'ין - קהילה ייחודית ונהדרת, 
ששמרה על המסורת, על הקשר עם ישראל ועל חלום של דורות והגיעה 
בשקט ובאהבה למדינת ישראל ללא רעש ופרסום, נאחזה בקרקע ועברה 
ימים קשים ומעולם לא אמרה נואש. הייתי כמה פעמים בנבטים ואני יכול 

להגיד שאם קוצ'ין זו אגדה, אנשי נבטים זה קסם. 

הסיפור של נבטים

משה שרת, 1955 דוד בן גוריון. 1964 פתיחת בית העם

חיים הרצוג. 1984 חגיגות ה-30 לעליית יהדות קוצ'יןיצחק רבין. 1975 חנוכת בית הכנסת החדש

שמעון פרס. בחגיגות ה-50 להקמתו של מושב נבטים

נטיעת עצים ראשונה בנבטים 1954

כותרת ראשית ידיעות אחרונות, 1975

תמונות ארכיון: איציק אליה
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מיקי עין גדי

במועצה האזורית בני שמעון אפשר, מן הסתם, לספר סיפור דומה על 
הקמתו של כל יישוב ויישוב. סיפורו של קיבוץ שובל, כחלק מהמקום הזה, 
דומה, ודאי, לסיפורי העלייה האחרים: המפגש הראשוני עם המרחב הצהוב, 
הצחיח, רחב הידיים, מבט ריק עד האופק, השמש הקופחת והאבק המכסה 
הכל. כולם עברו אותן שנים ראשונות מלוות בקשיים, בלבטים ועם כל זאת 
בהתלהבות, ביצירה, בתחושת ראשוניות אמיתית ובעיקר – בהתרוממות 
רוח. ותיקי שובל מציינים את השנים הראשונות כמשמעותיות ביותר דווקא 
בעשייה היומיומית והקשה של המאבק באדמה, בחום ובבדידות. שנה 
לאחר העלייה על הקרקע קלטנו את גרעין “בוכנוולד”, שחבריו עברו את 
השואה וכל רגע וצעד קיבל משמעות נוספת. כשפרצה מלחמת השחרור, 
מצאנו את עצמנו באי-ודאות קיומית ונוספו לכך גם חשש ודאגה לגורל 

המדינה והעם ולגורלנו אנו במקום הזה.

בנייתם של שני הבניינים החשובים  אור ראשונה בשובל היתה  קרן 
הראשונים: מגדל המים ובית הביטחון, שנבנו במקביל. יצחק אניספלד, 
מהנדס בחברת “מקורות”, בירך ואמר: “הנה בניתם היום שני מבנים, בית 
ביטחון ובריכה. מי ייתן ותשתמשו מעט בראשון והרבה בשני.” ואכן, בשנת 

1947 הגיעו לראשונה מים לשובל ואפשר היה להתחיל לפתח משק.

נדמה, כי כל אותן תחושות קיבלו ביטוי בחגי הקיבוץ הראשונים. מסיבת 
החומש היתה אירוע מרגש, כאשר כל הקיבוץ היה שותף, מי בבניית 
הבמה ומי בתוכנית עצמה. הכל, כמובן, נעשה בעבודה עצמית משותפת 

ובתחושת גאווה מקומית. 

סיפורים על מעשים וחוויות

שנים רבות אחר כך חווינו אירוע שהזכיר אותן תחושות של התרגשות 
והתרוממות רוח שסחפו את כל הקיבוץ. במלחמת יום כיפור נפל אמיר 
הולצמן, בן הקיבוץ שהיה במוצב החרמון, בשבי הסורי. השבועות הראשונים 
היו מלאי מתח וחשש. השמועות וחוסר הוודאות הוסיפו לאווירה הקשה 
ולבלבול, עד שהחלו להופיע אותות חיים מהשבויים. ההורים, זיוה ויוסקה 
ז”ל פעלו ללא לאות בכל הדרכים והאמצעים כדי להשיג עוד ועוד סימני 
חיים מהבנים שבשבי ובעיקר מאמיר. במשך הזמן הגיעו גם מכתבים קצרים 
וכל הקהילה היתה שותפה לצפייה ולקריאה בהם. ואז הגיע היום המיוחל. 
ב-1.6.1974 חזר אמיר הביתה. הקיבוץ לא ידע את נפשו מהתרגשות. 
הכביש מבית קמה לשובל נחסם כשהגיעה המונית ובה בני המשפחה. ילדי 
הקיבוץ נסעו לִצידי המונית רכובים על אופניים עד השער ואז, כשכולם 
סביבו ועל פניהם חיוך ודמע, העלו את אמיר על אפיריון מאולתר, שפילס 
את דרכו בין החברים אל המועדון. היה זה יום מיוחד, שאיחד את כולם 

בתחושה של שותפות והתרגשות.

כל השאר היסטוריה אבל במבט לאחור, שני הסיפורים האלה, יותר 
משהם סיפורים של מעשים, הם סיפורים של חוויה משותפת ותחושה 
של התרוממות רוח בשני זמנים ואירועים שונים. בסופו של דבר, אנחנו 
מספרים לעצמנו  את סיפור המקום ונאחזים ברגעים המיוחדים האלה, 
שאכן מספרים את סיפורם של האנשים, הקשר ביניהם, הקשר למקום 

ומה הם הדברים שיוצרים את החיבור הזה.

אמיר נישא על כתפיים ההורה הראשונה

יעקב בן סימון

אף אחד לא יכול היה לכתוב את תסריט ההיסטוריה של שומריה 
טוב יותר מהחיים עצמם

מערכה א'  - תנועת הנוער
מחנות הקיץ מתקרבים ואיתם גם ההכנות הרבות.

סניף עצמונה ידוע בהיערכותו המוקדמת )שלא לומר המוגזמת( למחנות 
הקיץ. הכל זורם לרחבה המרכזית של הישוב - ספות, מזרנים, קישוטים, 

חולצות וסרטים, מחיצות ושאר פינוקים.
ומה עוד? הרבה מוראל.

וכך, בשנה הראשונה להיותנו בשומריה, בנוהל הרגיל, ההכנות בעיצומן 
ובראש מתנגנת מנגינה – "סניף עצמונה קובע הוא שולט בתנועה..."

אבל מה יהיה השנה?
מה יהיה על המוראל? מה נכתוב על השלטים? עם איזה שיר נקרע את 

מיתרי הקול שלנו ואת עור התוף של השבטים האחרים?
סניף עצמונה? אנחנו בשומריה...

מערכה ב' – מסגרות החינוך
תלמוד התורה האהוב שלנו, שתחילתו בחולות סיני עם מספר תלמידים 

בודד בכיתה, הפך למותג.
"תלמוד תורה עצמונה" זה לא רק שם של בית ספר, אלא כבר מזמן מקום 
שאליו מגיעים צוותי חינוך כדי לשמוע, להתייעץ וללכת בעקבותיו של מי 

שכבר עשה דרך ארוכה.
תלמוד תורה שמשמש מגדלור עבור הילדים ועבור המשפחות ומהווה 

גם ישן וגם חדש

מקור כוח עבור הקהילה כולה.
וכך בכל שלבי הטלטלות שעברנו, המשיך תלמוד התורה לעמוד בחוד 
החנית ופתח את שעריו בזמן לקבלת תלמידים, גם כשלאלה לא היה 

ממש איפה לישון באין בית.
מגיעים לשומריה, תחילה מבנים זמניים ואחר כך מבנה כפרי מדהים. 

סמל מוסד חדש והשם? מה עושים עם השם?
מצד אחד, אנחנו כבר לא בעצמונה ומצד שני, שומריה )עבורנו, בשלב 

ההוא( זה בקושי ילד שזוחל על ארבע.
אז מחליטים שרק בינתיים ייקרא הזקן התינוק – "תלמוד תורה עצמונה 

– שומריה".
בקיצור, אנחנו יישוב של גם וגם. גם חדש וגם ישן.

יש לו אופי של מי שכבר ראה דברים בחייו, אבל הוא גם תוסס ורענן, מחפש 
משימות ואינו קופא על שמריו.

גם מרבה להסתכל אל העבר, אבל גם מביט אל האופק ומחפש את האתגר.
יש בו משפחות ברוכות שמקפידות על חיי תורה, חברים שמשלבים בחייהם 

טרקטור, כרם ומזמרה.
אוהבים את הקהילתיות, היחד וההליכה המשותפת, אך לכל אחד דעה 

עצמאית, רהוטה ומנומקת.

שמחים מאד באופיו של הקיבוץ המיוחד ומקווים להמשיך באהבת רעים 
בלי איחוד ומאוחד.

הסיפור של שומריההסיפור של שובל
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איילת טל

אין ספק שהיופי הוא בעיני המתבונן. זו בעיקר זווית ראייה ודרך מחשבה.
כשאני חושבת על תאשור מהיום שנולדה אי אז בשנות ה-50 ועד תאשור 
של ימינו, אינני בטוחה לגמרי איפה טעינו. שלא תטעו. לא נולדתי עם הקמת 

המושב, אבל בהחלט גדלתי לתוכו. 

סבי, יוסף כהן ז”ל, הגיע לנגב עם שורה ארוכה של אנשים שהאמינו בחזונו 
של בן גוריון, להפריח את השממה. הם היו מלח הארץ. דור הענקים שהולך 

ונעלם בימינו. הם חלמו, פעלו והגשימו חזון.

אני נזכרת בסיפורים איך לא היה כביש וכדי להגיע לכל מקום היה צורך 
בעגלה וסוס. האמת? גם בתקופת הנעורים שלי היה אוטובוס במושב 
רק חלום רחוק ותודה לחברת “דן בדרום”, שעשתה את החיים של כולנו 

קצת יותר קלים.

בתאשור שלי, של ילדותי, יש בית רחב ידיים ומדשאה ענקית. בזכרונות 
הילדות המוקדמים שלי יש בעלי חיים, שדות חיטה זרועים, קומביין גדול 
וערימת חיטה אינסופית ברחבה הגדולה. בתאשור שלי היינו כולנו אותו 
הדבר. היתה לנו פשטות. אפילו גן המשחקים, שאינו דומה כלל לפארקים 
של היום, גרם להתרגשות גדולה עם כל מתקן שהוחלף או נצבע. היינו 
חבורה גדולה של חברים וגם היום, כשאנחנו נפגשים במקרה, התחושה 

היא  כאילו הזמן לא חלף מעולם.

גן הילדים שלנו היה מבנה ישן כל כך, שהתמונות שלי בגן הילדים זהות 
לאלה של אבי, שגם הוא גדל בו. כשאני עוצמת את עיני, אני יכולה לראות 
את אחת האמהות נכנסת לגן ביום חורף קר ובידיה סיר מרק ואיך כולם 

מתרגשים לקראתה.

תאשור שלי.

בחופש הגדול התכנסה החבורה בכל ערב. היינו לוקחים מפתח לבית 
העם, מביאים חטיפים, קלטות של מוזיקה וטייפרקורדר גדול ורוקדים, 

מקשקשים וחוגגים.

עזבתי את תאשור למשך עשור.

אבל לא באמת, כי תאשור זה הבית. הבית הפנימי שנתן לי את חוויות 
הילדות וזכרונות הילדות. הבית שלפעמים, כמו כל בית, חיבק ולפעמים 
הקשה. הקשר, מן הסתם, מעולם לא נותק. כשמכים שורשים הם תמיד 
נשארים. כשחזרתי אחרי עשור, כאמא לשלושה ילדים, הופתעתי עד מאוד 
לגלות את השינוי. הכל היה אחר, אבל בית, כמו בית, גורם לך להתאקלם. 
מצאתי את עצמי בוועדת חינוך, ועדת תרבות, יו”ר צח”י ואחר כך בוועד 
המוניציפלי. עשינו המון למען הקהילה ולמען חיים טובים יותר. איך אמר 
לי פעם איש חכם: “צריך רק משוגע אחד לדבר כדי שזה יצליח.” האמת? 

הוא לא טעה.

הוא לימד אותי שיעור חשוב ועל כך אני אומרת לו תודה. 

נכון, פעם הכל היה פשוט יותר.

כשאיבדנו את הפשטות איבדנו את החברות. האחדות אבדה בדרך. 
הקידמה, בדרכה שלה, הביאה המון טוב ומבורך, אבל גם גרמה לנו לשכוח 
דבר אחד פשוט: שותפות. אין תחליף לצמיחה משותפת. אין מנוס משיחה 
מכבדת ואין כמו כוח של קהילה, שכולנו יודעים שהדבר החשוב ביותר 

בה הוא היחס לשונה.

ל-70 השנים הבאות, שרק את חלקן אזכה לראות, אני מאחלת למושב 
תאשור את החברות, האחדות, הפשטות והצמיחה.

יהודה תורג’מן

פנס בודד” הוא שיר אהוב עלי במיוחד. חיים גורי היטיב לבטא במילותיו 
את ערש ילדותי בתדהר והלחן של סשה ארגוב רוקם אליהן את הערגה 
והגעגוע. “היה היה פנס בודד...” נפתח השיר. בתדהר הוא ניצב בלב המושב, 
ליד הצרכנייה )מכולת היום(. לידה עמדו שני צריפים מוארכים, האחד 

שימש אותנו כמועדון חברים והשני שימש כמשרד מזכירות וכגן ילדים.

בצריף המועדון חגגתי את בר-המצווה שלי, על  חשבונו של עגל רך שהורי 
פיטמו במשך שנה מראש ועלה קורבן על מזבח בגרותי. משם גם בוקע 
באוזני קולו האינסופי הקסום של ג’ו עמר, ששר  את “ברצלונה” בחתונה 

של אודט ומשה בן דוד.

 בצריף הזה חגגנו את כל האירועים. בחורף הוקרנו בו סרטי קולנוע בשחור-
לבן עם תרגום בצד ובקיץ נדד הסרט אל הקיר המערבי של הצרכנייה 
הקטנה. לרוב לא היה כל תיאום בין התמונות לתרגום. במיוחד היו חביבים 
עלינו סרטים הודיים קורעי לב, שופעי אהבה ואכזבה ומלווים בשירים 
מרגשים כמו “איציקדנה”. כמה מאושרים היינו לראות בסוף הסרט שהכל 
הסתדר ודאגנו לחינם. אהבנו מאוד גם את המערבונים – סרטי ה”קאו-בוי”. 
היריות שפילחו את חשכת הלילה, מצהלות הסוסים בדהרה מטורפת 
ומרוץ הכרכרות על הקיר איימו למוטט את המבנה הקטן של הצרכנייה.

בלב המושב עמד הפנס הבודד ולאורו התכנסו כל הילדים ובילו שעות 
במשחק מרתק. פעם שיחקנו ב”תופסת”, פעם ב”קדרים באים” ופעם 

במשחק הדגל.

הפנס הבודד האיר את פיסת הכביש הקטנה, שבאה מכיוון ברוש ונעצרה 

פנס בודד

בצרכנייה ומשם מערבה לאורך הרחוב, אל ביתי מס’ 1 והלאה אל הכביש 
הראשי, את האין כביש ואין מדרכה ואת האבק בקיץ והבוץ בחורף. הכביש 
הראשי שמאלה הוביל לבאר שבע, שם ערכנו את כל הקניות. הדרך ימינה 
הובילה לנתיבות של היום, שנקראה “עזתה” והיתה בסך הכל מעברה ובה 
כמה אזבסטונים, ללא מבנה קבע אחד. מעזתה באו רבים לעבוד בשדותינו 
כדי להתפרנס. מי שחצה את הכביש והלך ישר, היה יכול להיבלע בתוך 

יער נחל גרר, לקפוץ מעל הגשר הישן אל תוך הסוף ולטבול במים.

“...היה היה פנס בודד, חלפו שנים ואור אחר עכשיו מאיר בשיכונים”. הפנס 
הבודד התחלף בהרבה פנסי לד. אל המתיישבים משנות החמישים, 
העולים החדשים,   הצטרפו ובאו המתיישבים החדשים בהרחבה. את 
הבדונים, הצריפים והאזבסטונים שבהם גרנו החליפו וילות יפות, רחבות 

ידיים וגינות מטופחות. 

היום הורי עברו את גיל התשעים ואנוכי, שהגעתי הנה בן 7, חלפתי על 
פני השבעים. ילדותם של בני דורנו נהדפה אל בחרותנו והזיקנה מזנבת 
בנו. רבים וטובים מחברינו  מאז שוכנים על הגבעה וכבר אינם אתנו, אך 
הם בזכרוננו ובפרי עמלנו. אתמול זה הישן, היום זה החדש ומחר יהפוך 

החדש לישן.

רבים באו ובחרו לחיות כאן והרבה פנסים מאירים את המדרכות והכבישים, 
את הגינות והגנים ואת הבתים והפנים היפים.

ובשעת לילה מאוחרת, כשאני שומע את קולות הילדים מתגלגלים ברחוב 
ליד ביתי, אני נזכר בערגה בנוף ילדותי.

הסיפור של תדהרהסיפור של תאשור
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הי חברים, יופי שאתם כאן. הדקו חגורות ובואו נצא לטיול קצר בקפסולת 
הזמן הממוזגת. התרווחו לכם במושבים )כן, גם בקיבוצים(. רק אם אפשר, 

מתוקי, לא לשחק ברדיו...

היום, חברים, נשייט בזמן אל שנות השמונים המופלאות. חלק מכם כבר 
היה ומכיר )אז לא לגלות( וחלק עדיין לא. אני, באופן אישי, ממליץ מאוד 
על גיחה קצרה לעבר )לא חייבים להתרחק כל כך( מדי פעם, כדי לבדוק 

אם משהו השתנה, בעיקר עכשיו, כשהמחירים ברצפה.

טוב, מיצינו את הסמול טוק. מוסרים לי באוזנייה שטייפ דאבל קאסט )ועפרון 
להעביר שיר(, בנדנה, ווקמן וחותלות זוהרות כבר ממתינים לנו ביעד. אז 

קחו נשימה ונצא לדרך.

קיבוץ בשנות השמונים - טלפון ציבורי, אולפן, חדר אוכל תוסס, חבר’ה 
על הדשא, דשא על החבר’ה, לינה משותפת וחינוך מקומי, פנימי, שיתוף 
ושוויון הארד קור: כל אחד נותן לפי יכולתו ולוקח לפי צרכיו, או להיפך. 
עד היום לא סגורים על זה וגם - מה ששלך שלי ומה ששלי... נו, טוב. קח 

קצת, רק תשאיר ביס אחרון.

המלחמה הקרה
באחד מימי הפעילות בבית הילדים יצאנו לטיול באזור. בדרך כלל זה היה 
לסכר הסמוך לרהט, אולם הפעם יצאנו לכיוון הקיבוץ השכן - שובל. כביש 
ישן, חורשה צבאית, עיקול מיתולוגי,  מערה לבנה, באר, גשר על נחל גרר 

השחון, משטרת הרוכבים. שדות, סודות - שובל.

בתכל’ס, תמיד ידענו שמשהו קורה שם, שיש שם אנשים כמונו, ילדים כמונו, 
עם אופניים, פנים, שמות וחלומות, בנדנות, ווקמנים ואולי אפילו חותלות, 
אבל מעולם לא הכרנו אותם לגמרי )אימוג’י עצוב, זה הרגע שלך חביבי(. 
נפגשנו מדי פעם באופן חלקי בחוגי כדורסל, פינג פונג )היינו מעצמה(, 

מחול ואתלטיקה )בדיוק, ריצת שטח במסלול דרך שביל הפקאן(. 

אז כן, מסתבר שגם באמצע חמסין של שנות השמונים, אצלנו תחת שמי 
בני שמעון, עוד רחשה המלחמה הקרה. בימים ההם הכרנו יותר אנשים 

משבט אל הוזייל מאשר מהקיבוצים השכנים שלנו.

שלא נתבלבל, ידידיי. אנחנו, הילדים, רצינו מאוד להכיר את החבר’ה 
מהאזור. אחרי הכל, כמה כבר אפשר לירות בתוך הנגמ”ש? צריך מדי 
פעם לירות החוצה, לגוון, אתם יודעים. גאוות יחידה היא דבר מבורך, אבל 
אנחנו הרגשנו פספוס. רצינו להכיר את הילדים מהקיבוצים השכנים, כמו 

אח או אחות שכמהים לאחים נוספים.

שכנים שכנים - סיפור 
אמיתי שהמצאתי

הסכר נפרץ
ואז זה קרה: פרסטרויקה, קולולו, שינוי! הלינה המשותפת משכה שמיכה, 
עצמה עיניים ונעלמה בארכיון ואיתה גם החינוך הפנימי. סופסוף נפתחנו 
לעולם, למרחבים, לשכנים )אימוג’י קשת זה שלך, אל תשכח לנשום, אבא(.

 האביב של התנועה הקיבוצית הגיע בסוף גם אלינו, למשמר הנגב, אבל 
רק בחורף. מסתבר שהמצחיקול עלה על אוטובוס 371, המאסף עם 371 
תחנות מהתחנה המרכזית הישנה בת”א ונרדם בקרית גת. העיקר שהגיע. 

והשאר היסטוריה והיסטריה. סכר השכחה נפרץ וגשר גרר על פני מים 
סוערים הפך לגשר השלום. האוטובוס הצהוב עם הנהג החבר’המן מסיע 
דורות של תלמידות ותלמידים. הוקם בית ספר אזורי ובו, סופסוף, לומדים, 

מכירים ונפגשים בנות ובני שמעון. ניצני הנגב מתחילים לפרוח.

עכשיו, שקט שנייה. ששש, גם אלה מאחורה. לא תאמינו את מי אנחנו 
פוגשים בבית הספר. תראו אותו, את שמעון שלנו. נשען על גזע הפיקוס 
הגדול, חמצוץ בפיו וחיוך של עונג על פניו חרושי הקמטים. שמעון מביט 
בערגה בילדים הנפלאים משחקים יחד, מודה בליבו על שכנות טובה ויודע 
היטב שמחברות של ילדים תצמח חברות של נערים ואז גם חברות של 

אנשים. חלומות מתגשמים, הוא יודע.

חג שמח בני שמעון. לעוד שנים רבות של יחד!

אייל

לאחר שהצגנו לכם את שיבולת ומיתוג שנת השבעים למועצה בתחילת השנה ואחרי שהתענגנו על משחק 
“מטמון בני שמעון”, התפנקנו בפרסים ראויים וקיימנו עוד אירועים קטנים רבים בסימן השבעים, לאחר שהוצאנו 
)ביד שלך ממש עכשיו!( את גיליון ה-70 של עלון המועצה ולאחר שחלפה לה מחצית מתוך השנה החגיגית 

הזאת – הגיע הזמן להביט קדימה ולספר מה צפוי לנו בהמשך. 

בישורת האחרונה של החופש הגדול )18/8(, כדי שיהיו אנרגיות למשוך עד הסוף, ברי סחרוף יגיע להרים באמפי 
שובל. מופע ענק לערב קיץ, בבריזה של האמפי המהמם במבואות הנגב. ברי סחרוף במופע 18 באוגוסט, 21:00, 

אמפי שובל, 30 ₪

בסוף השבוע האחרון של ספטמבר, בימים חמישי-שבת )23-25.9(, תתכוננו לטיול למחוזות רחוקים, אבל קרוב 
לבית. סופ”ש נעים – תיירות בתנועה הוא מיזם מיוחד לשנת השבעים, שבמסגרתו ייערכו כ-15 סיורים במהלך 
שלושת ימי הסופ”ש – כולם ביישובים ואתרים כאן, אצלנו, בבני שמעון. יישובים מאחרים, מדריכים מאחרים, 
אנשים מעניינים, סיפורים מרתקים, מפעלים ועסקים, אמנים ומבשלים. פירוט מלא של מגוון הסיורים שיוצעו 
יתפרסם כשלושה שבועות לפני המועד. התכוננו! מספר המקומות מוגבל והתשלום סמלי. סופ”ש נעים, 25-23 

בספטמבר, באתרים שונים ברחבי המועצה. פרטים מלאים בהמשך. 

ואחרון אחרון, חביב חביב, ממש רגע אחרי חול המועד סוכות, נחגוג רשמית את סוף שנת ה-70 למועצה באירוע 
המרכזי. אנחנו נוהגים לומר שהמועצה שלנו עוטפת את באר שבע, אבל הפעם היא תעטוף אותנו. המופע המרכזי 
יתקיים באמפי-פארק נחל באר שבע – אחד ממתקני המופעים המשובחים בישראל – כדי להכיל את 6,000 פלוס 
התושבים שלנו, שאנחנו מצפים שיבואו לקחת חלק בחגיגה. האירוע יכלול תוכן מקורי, ברכות ואיחולים ובעיקר 
מופע מרכזי של מישהו, או מישהי, שאנחנו לא יכולים כרגע לגלות מי, אבל תאמינו לנו – לא משהו שקורה כל 
יום. אירוע ה-70 למועצה האזורית בני שמעון, אמפי-פארק נחל באר שבע, 7 באוקטובר. פרטים נוספים בהמשך. 

שיבולת, וכולנו כאן במועצה מאחלים לכם המשך שנת שבעים שמחה ובילוי נעים!

צוות חגיגות ה-70

כבר בתחילת החודש הבא, חודש אוגוסט החופשי, בין ה-5 ל-15 בחודש, תתקיים במתחם בית המועצה תערוכה מיוחדת 
במינה לציון שבעים שנה של הגשמת חלומות בבני שמעון. צילומים ישנים מכל היישובים, אמנות מקומית בשיתוף מפעלי 
תעשייה מקומיים, עבודת אמנות קהילתית משותפת מרהיבה, עמדות סלפי מעוצבות למזכרת והפתעות רבות אחרות 
מצפות לכם במשך שבוע שלם. הכניסה חופשית, ההנאה מובטחת והחניה בשפע. תערוכת “הופכים חלומות למציאות” 
לציון 70 שנה למועצה האזורית בני שמעון בימים 15-5 באוגוסט )אירוע פתיחה חגיגי ב-5 באוגוסט( מדי יום בשעות -20:00

16:00 במתחם בית המועצה.
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