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כרזות
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אז והיום, כרזות מחיי הקיבוץ

 תוך הסתכלות על המודעות שאמא יצרה, אני רואה, נזכרת ויודעת
שאין יפה מזה להנציח את ההסטוריה התרבותית של "משמר-הנגב”

הקיבוץ שאמא שלי היתה מראשוני המתישבים בו.

כי הלוך הלכה לה החבריא, לשום מקום להקים קיבוץ בקרבת הבדויים. 
חבורה קטנה של צעירים - צברים ועולים חדשים - שאהבו לשיר, אהבו לרקוד ובעיקר אהבו את הביחד.

כל החגים קוימו כהלכתם וביחד, על פי מסורת שחוזרת על עצמה מדי שנה בשנה.
את חגי הפסח חגגנו עם הרבה חברים ואורחים בחדר-האוכל, באולם הספורט ובחצר פוליביד.

את חג השבועות חגגנו עם ביכורי כל ענף וענף, בתוספת הפקניק המסורתי של כלל הקיבוץ על החוף הים  או בבריכה.
ביום העצמאות קיימנו מדי שנה מפקד לסיום יום הזכרון ופתיחת חגיגות יום העצמאות. למחרת חגגנו את יום הילד.

חגגנו את סוכות, ט"ו בשבט וחנוכה, בו ערכה הלן כל שנה ערב לביבות טעימות.
בחג הסוכות השני חגגנו כל שנה את יום הולדתו של המשק, ובכל יום כיפורים בצהרים התכנסנו לשיחות של רוח ונפש ולא 

חולין.

הקיבוץ גדל  וילדים חונכו בו.
חגגנו את סיום שנת הלימודים ואת חג המוסיקה בסוף כל שנה .

חגגנו במשותף גם את הגיענו למצוות: כל כיתה עברה שנת משימות ובסופה חגגנו את החג הגדול - חג הבר-מצווה.
בסוף שנת י"ב חגגנו במופע מרשים את סיום המחזור. לאחריו חגגנו את הקבלה לחברות בקיבוץ של בני השמונה-עשרה.

בין בני כיתת "עירית", הכיתה השניה של משמר הנגב, היה גיל אלון ז"ל, שעל שמו קוימה מדי שנה תחרות כדור-עף עם 
גביע. ואם הזכרתי מלחמות, התכנסנו גם לשמוע את סיפורי הלוחמים שחזרו מקרבות מלחמת ששת הימים. ערב מיוחד 

הקדשנו לצל"ש של קרלוס.

הקיבוץ מתפתח, ואנו חוגגים את בניית בתי-הקומותיים, את פתיחת המרפאה, המכבסה, בריכת השחיה, המועדון 
והרחבת הרפת .

אנו מתחילים לחגוג חתונות: חתונות של ארבעה זוגות יחדיו, והרבה חתונות של זוגות עם הרבה צבע ושמחה בלב. גם שתי 
החתונות של משפחתנו במודעות: ינון ואורית, הגר ועמי.

הקיבוץ מזדקן. על כך מעידים חגי ימי ההולדת עגולים 90-80-70-60.
אך התרבות פורחת: אנו שומעים הרצאות שונות ורשמים מטיולים ברחבי העולם, רואים הצגות ונפגשים עם אנשים 

מרתקים.
הכל הכל נראה במודעות; בצבע, באותיות גרפיות ובטוב טעם. 
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אמא תמיד קבלה את המשימה בשמחה, רצוי שבועיים מראש. כמה ימים תיכננה את המודעה, ואז על בריסטול גדול עם 
טוש, ציפורן דיו, מכחול וצבע, עם אותית גזורות וחומרים שאספה להדבקה, יצרה את המודעה.

הסלון בביתנו היה קטן אך השולחן בבית תמיד היה גבוה ומספיק גדול לשם פריסת הבריסטול וחומרי הציור.

אני זוכרת את ההתלבטויות וגם את ההנאה מהתוצאה.
בימי ראשון-שני, לפני סוף השבוע או כמה ימים לפני האירוע, אמא היתה תולה את המודעה במקום מרכזי על לוח 

המודעות. תמיד היה חשוב לה, וכך עד היום, שלוח המודעות יהיה יצירתי, מסודר ונקי – ראי לליבו הפועם של הקיבוץ. 

כעת יוכלו גם חברי ובני משמר הנגב להזכר בדברי ימי התרבות המרגשת שלנו, ולחוות את מה שאני חוויתי מחדש למראה 
אוסף כרזותיה של אמא.

קרובים ואחרים יהנו משלל הצבעים, מיכולת היצירה והכשרון של אמי, ואם ירצו יקבלו הסבר מפורט מאיתנו.

באהבה לאמא ואבא ולישוב התרבותי שלנו.

אפרת

חנה בן-צור וכרזה שעיצבה, 2005
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חגים וחגיגות
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חג המשק נחגג בחג הסוכות
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כרזות לט”ו בשבט כשהאותיות עשויות מעלים
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ארועים מיוחדים
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קבלת פנים לגרעין ב’, 1969.
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כתת עירית נתקבלה כולה לחברות לפני הצבא, ב-1966.
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הרצאות ומפגשים
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הצגות ומופעים
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חתונות ובר-מצווה
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