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 מה בעלון
של   בצד  היה  הנגב  במשמר  מחייה  ניכר  שחלק  חברה  אבישי  צירלה  שניים.  לעולמם  הלכו  האחרון  בשבוע 

ויד שנייה שהיה    ,הנתינה והמסירות כאחות במרפאה בתפקיד מרכזת בריאות ואחר כך בניהול מחסן בגדים 

בינינו לחיות  שהגיע  רייזמן  צפי  של  אביה  גולוד  ויהודה  הנגב.  במשמר  ראשוני  רעיון  גולוד   אז  יפה  אמה    עם 

בנו אחרי הליכתו המתמידה סביב הקיבוץ  קסבא יהודה קראנו לו וע  .שנים  10שהלכה לעולמה לפני   רעייתו,  

 כהליכת בוקר קבועה והרצון העז שלו להביע דעה על הנעשה בחיינו. זכרם לברכה! 

 ליאור אבישי הנכדה, סמדר אבישי הכלה   -צירלה אבישי זכרה לברכה ❖
 ראיון עם צירלה בסיום תפקידה כמרכזת בריאות. ראיינה אזרה  ❖
 נינתו עינב  –יהודה גולוד זכרו לברכה  ❖
 שי אגמון, אריאל גבאי, זאבי רחמן  –חלומות ורעיונות  –שביל בני שמעון  ❖
 : מרגלית אילנאי ראיינה –עדי  )דודלי( גבאי  ❖
 דברים של אריאל פרידמן על עדי וגיזום עצים  ❖
 על תוכנית משק וקהילה  13.1.2021 -אסיפה ב  ❖
 שאלות מן המדרכה   ❖
 לבחירת מנהל עסקי, נציגות לוועדת צרכים מיוחדים 1.1.2021  -הצבעה אלקטרונית ב ❖
   4.1.2021 -הצבעה אלקטרונית על תקציב האגודה ב ❖
 ועדת בנים מברכת את נוי משה לשחרורה מצה"ל  ❖
 איציק בונים  –יוחזר הקיבוץ לחבריו  ❖
ברכות   ❖ רונה,  להולדת  ואמיר  לאופיר  ברכות  וטוני  לליאור  בן  הנכד  להולדת  ויעקב  לז'אנין  ברכות 

 למעיין ועדי להולדת הבן 
 

 

 לישי סגר ש –בבוקר ואין בו ילדים משחקים  "תות": חצר המשחקים של גן התמונב
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 סבתא צירלה, 

 
 .17.12.1934  -נולדה בעירה קטנה בצפון רומניה  בסבתא 

אחותה   בת  לגאולה  לדודה  הפכה  סבתא  חודשים  תשעה  בגיל  ואחיות.  אחים  לשמונה  ואחות  זקונים  בת 

 הבכורה. 

לסבתא היו חיים קשים בצל המלחמה, היא התייתמה מאביה בגיל צעיר מאד ואחיה הגדולים נשלחו למחנות  

 עבודה. 

המש   1941בשנת   מהעי שארית  גורשה  ללא  יפחה  מביתה,  הגירוש  המלחמה,  עף  על  בוטושן.  לעיר  למחוז,  רה 

 אחיה ואביה, סבתא המשיכה ללמוד וסיימה בית ספר יסודי ותיכון. 

בשנת   המלחמה.  בסוף  ישראל  לארץ  עלתה  משפחתה  חיפה    1951רוב  לנמל  לארץ  הפליגו  חנה  ואמה  סבתא 

 והצטרפו לאחים שעלו שנים קודם.

ותוך חודשים בודדים סבתא    –גיעו לעתלית  בהתחלה הן ה  ל"מחנה עבודה", אחר כך עברו לאוהל ברמתיים 

החלוצות   לבית  החולים  בית  בין  התחלקו  חייה  שבע,  בבאר  חדשות  לעולות  אחיות  לקורס  בית    –הצטרפה 

 . לעולות חדשות

 סבא יאיר.  – בעודה אחות במחלקה כירורגית בבית החולים בבאר שבע, סבתא פגשה מטופל ממשמר הנגב

 סבא עבר ניתוח וסבתא טיפלה בו בכל תקופת ההחלמה. הקשר ביניהם התהדק והאהבה פרחה. 

 מזכיר המשק בשעתו, סבתא הוזמנה לבוא לחיות במשמר הנגב. –לאחר פגישה עם ג'ק 

 למחרת חתונתם היא הצטרפה לקיבוץ. 

 סבא וסבתא הקימו משפחה ונולדו להם ארבעה בנים.

כאחות עבדה  כ  סבתא  לאחר  שונות.  בועדות  חברה  והיתה  מהתפקיד    30  -במרפאה  נפרדה  סבתא  שנה 

 ומהאחריות הגדולה שבצידו ועברה לעבוד במחסן בגדים ובמחסן יד שנייה.

את שנותיה האחרונות סבתא הקדישה באהבה גדולה לטיפול בסבא, מבחינתה כנראה סגירת מעגל. עשר שנים  

 החיים שהכרנו.   מאז מותו עברו קצת מעליה, ללא שמחת

 נכדתך ליאור 

 
 
 
 
 

צילמה:  
ענת 

 הורוביץ
 
 
 
 

 

 ירלה אבישי צ
17.12.1934 – 10.1.2021   
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 לטיקה, צירלה, צירל, סבתוש אהובה שלנו, 
 

 כל שם ועולם שלם של אנשים שקשורים אליך בקשרי ידידות, הערכה ואהבה עצומים.

 

אחי  –לטיקה   גיסות,  גיסים,  אחיות,  אחים  המשפחה,  בני  כל  על  והאהובה  האולטימטיבית  ניות,  י הדודה 

ולמשפחת שנקר, אבישי. הדודה    –מהבית בית משפחת כהן הענפה והחיבור ליאיר    –ואחיינים משני הכיוונים  

בני המשפחה  שכיף לבוא לבקרה בקיבוץ בשבתות, בחופשי הקיץ. הבית במשמר הנגב שהוא בית שני לרבים מ

 הענפה. זה גם שם החיבה שהיה חביב על סבא יאיר. 

 

השם הרשמי וזה שנמצא בשימוש בקרב חברי הקיבוץ בכלל והחולים הרבים אותם ליווית במסירות    –צירלה  

 רבה בשנות עבודתך כאחות בקיבוץ. 

 

ת אותך, בבואי בפעם  צירל וסבתוש הם השמות שלנו הדור של הבנים, הכלות, הנכדים. זה גם הרגע שאני פוגש

ובה אוכל לחברים    המניהעם  מהלכת בצעדים נמרצים ובבגדי האחות והנעליים הלבנות    –הראשונה לקיבוץ  

 החולים. 

זיכרונות מלאות חום, אהבה, מסירות אין קץ. אני זוכרת שהייתי    –כרונות רבים לי מהשנים הראשונות הללו  

אהבת לכבס לבד את הבגדים העדינים ואני הייתי מביאה    מצטרפת אליך לכביסות יד של שבת בבוקר, כל כך

משהו משלי גם. אני זוכרת את ההשתאות הרבה שלי  אל מול העוגות והעוגיות הרבות שהיית מכינה תמיד  

כמה עוגות כבר אפשר להכין? כמובן שתמיד נכללו בכלל זה העוגיות    –לקראת שבת. זה היה בלתי נתפס עבורי  

יל סבא גבריאל. אותן אהב כל כך, אני זוכרת את ארוחות הצהריים שהיית מביאה לי  היבשות המיוחדות בשב

בשובי   בערב  רעבה  אהיה  לא  וחלילה  שחס  באוניברסיטה,  סטודנטית  היותי  בשנות  יום  בכל  האוכל  מחדר 

 לקיבוץ. בכל השנים הללו שחיינו פה בקיבוץ היינו עטופים בדאגה ובמסירות האין סופית של יאיר ושלך. 

 

השלב הבא הוא לאחר שיצאנו מהקיבוץ לטבעון שבצפון והקמנו שם את משפחתנו. תמיד חיכיתם לנו מוכנים  

צורך    או  סיטואציה  לכל  מלא    -וערוכים  פנסיון  כולל  שבוע  סוף  של  רגיל  אירוח  אם  מוכנות    –בין  מיטות 

במדבר,   מטיול  ומלוכלכים   עייפים  חזרנו  ואם  וכד'  טוב  כל  עמוס  מקרר  עם  מוצעות,  ולפעמים  הילדים  עם 

 הבית היה תמיד ערוך ומוכן ואתם מצפים בכיליון עיניים והרבה אהבה.   –חברים והילדים שלהם 

 

 החיים היו יפים וטובים ואפילו כשיאיר כבר חלה ואת התמסרת לסעוד אותו. 

והרצון.    הקושי החל עם הליכתו של יאיר מאיתנו. איבדת את הטעם בחיים  ולאט לאט איבדת גם את השמחה

הצלחת עוד לאסוף כוחות ולהשתקם אחרי שבירת עצם האגן בפעם הראשונה אבל אחרי הנפילה השנייה כבר  

 לא מצאת את הכוחות להשתקם. לאט לאט ראינו אותך שוקעת ונעלמת לנו. 

 

נזכור  אליו כל כך התגעגעת כל השנים הללו, אנחנו  סבתוש אהובה, צאי לדרכך, סוף סוף תוכלי לחבור אל יאיר

 אותך כמו שהיית אז בימים הטובים ההם לפני שהכל החל לקרוס. 

 

  



5 
 

  www.atarmishmar.org.il   15.1.2021ב' בשבט תשפ"א   2146עלון מס' 

 ראיון עם צירלה בסיום תפקידה כמרכזת ועדת בריאות 
 

 ראיינה: אזרה  30.8.1996ט"ו אלול תשנ"ו  1549עלון 
 

 שנים בתפקיד?  4ש: איך את מרגישה לאחר 
 

כי אנחנו   לי,  נוגע  והכל  לי  רגישה. הכל איכפת  כל כך  ביחוד שאני  רב,  וסוחט, עם מתח  זהו תפקיד קשה  ת: 

 בקיבוץ כמו משפחה גדולה. התוכניות שלי היו רבות, אך המציאות הכתיבה את הפעילות. 

 
 ש: מה כולל התפקיד? 

 
הכללי המרפאה  עם  קשר  כמו:  שלנו,  מהחיים  שטחים  הרבה  כולל  התפקיד  פדיקור  ת:  השיניים,  מרפאת  ת, 

 ועוד. ובמיוחד קשרים, ברורים, ביקורים אצל חולים קשים, קבלת קהל לבקשות ולשיחות שונות. 

. תקציב ועדת בריאות כולל הוצאות רבות, כמו הוצאות על  בתוך הועדה יש חלוקת אחריות בשטחים שונים

מוקדם. הוצאות רבות על טיפולים שונים לא  משקפיים, הוצאות רבות על רכב, בדיקות למניעת מחלות וגילוי  

 קונבנציונליים, בריאות הנפש ועוד. לכולם צריך להקדיש זמן וסבלנות, גם לפניות הקטנות. 

 כמובן, מתוך הרשימה הארוכה הזאת, לא הכול כלול בסל הבריאות של קופ"ח. 

 משאבים רבים.לכל זה צריך כוח נפשי, רצון טוב, זמן פנוי ובעיקר 

 עם קופ"ח, עם מנהלת האזור וכמובן עם בתי החולים.   תח קשרים טובים עם מוסדות חוץ,צריך לפ

 
 ה והזדקנותה? יש: האם העומס נובע מגודל האוכלוסי

 
האוכלוסי  שגודל  כמובן  השונים. י ת:  הצרכים  עם  הילדים  אוכלוסיית  כן  וכמו  העבודה.  היקף  על  משפיע  ה 

טיפולים שונים. מתבצעות בדיקות רבות וחשובות, היום יותר מבעבר, וזה  התפתחות הרפואה המונעת מביאה  

דורש הוצאות רבות. חבל מאד שתשובות רבות משיגים אך ורק באמצעות כסף. אני מקווה שאנחנו מגדלים  

 דור בריא יותר מכל הבחינות.

 
 הרציניות ביותר?ש: מהן הבעיות 

 
המזדקנת סובלת יותר ובעיותיה רציניות יותר. כמובן שכל חבר זקוק להתייחסות    ת: באופן טבעי האוכלוסיה

ולטיפול בהתאם למצבו הנתון וזקוק למסירות רבה מהמרפאה. אבל ליבי כאב בעיקר לגבי החולים הבודדים,  

ני  להם צריך להקדיש יותר זמן ותשומת לב. הצוות המטפל בבודד ובקשיש הוא טוב ומסור, אך אני חשבתי שא

 צריכה להיות יותר מעורבת. לא הצלחתי כל כך עקב שינוי במצבי הבריאותי. 

 
 ש: הכל מסתכם בכוח וברצון טוב?

 
לדאבוני,   מקבלים,  וטיפולים  צרכים  הרבה  אמרתי,  שכבר  כמו  אבל  נכונה,  לעבודה  הבסיס  שזה  כמובן  ת: 

 תשובה באמצעות כסף. 

 

 ש: איזה שינויים את חושבת שצריך לעשות? 
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יש לביקור    ת:  פורום הדואג  שטחים שאינם תלויים בהוצאות רבות אלא רק בהתארגנות טובה, כמו הקמת 

חולים. חוליה שמטפלת בקבלת חולים לאחר אישפוז, אפילו לגבי יולדות שחוזרות מביה"ח. כלומר תפקידים  

י שיעסוק בזה גם  הקשורים להתייחסות לאנשים במצבים שונים, זה יכול לעזור לחולה וזה לא קשה לביצוע ומ 

 יתן וגם יקבל. י

 

 ש: איך נראית לך המרפאה היום?
 

ת: צוות המרפאה מתפקד יפה עם כל המגבלות הקימות. הכנסת מזכירה רפואית עוזרת לא מעט לתפקוד, אבל  

היא היתה יכולה להיות יותר יעילה אילו היה לה מיכשור מתאים כמו מכונת צילום, או פקס וגם על מחשב  

לחשו תנאים  צריך  חוסר  עקב  לסידורים,  מהמרפאה  פעמים  הרבה  לצאת  צריכה  המזכירה  כיום  בהקדם.  ב 

 מתאימים לעבודה. 

 
 ש: מה עם סידור להזמנת תורים?

 
לנוחיותו, כך אין הרבה החלפת תורים. אבל המזכירה   יכול להזמין תור בהתאם  כל אחד  ת: השיטה טובה. 

 מסיבות שונות. צריכה לעזור לכל אלה שלא מסוגלים לעשות זאת

 
 ש: מה יש לך לומר לבא אחריך? 

 
לו   שאתן  צורך  אין  טובה.  בריאות  מאחלת  אני  ולכולנו  בתפקיד  הצלחה  בהרבה  ישי  את  מברכת  אני  ת: 

 מתכונים ואני בטוחה שהוא יעשה הכל כמיטב יכולתו. 

בהזדמנות זו אני מבקשת להודות לכולם על מסיבת הפרידה היפה שעשו לי ועל הברכות הרבות. אני מקווה  

 להמשיך ולתרום.  שאני לא מסיימת את העשייה ואוכל

 
 העיקר הבריאות! 
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 הורוביץ  צילמה: ענת
 

8.12.1926 –  12.1.2021   
 
 

 
 בעזרת ה' ובהשתדלותנו. 

  

 
 אבלים על פטירתו של  

 יהודה גולוד 
 אביה של צפי רייזמן 

 ומשתתפים בצערם של צפי ושמואל רייזמן 
 וכל בני המשפחה  

 

 בית משמר הנגב 
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 -לסבא יהודה היקר שלי

  -יש רגעים שמכים בך פתאום 

 ברגע אחד הכל חוזר, הכל קיים הכל חד וברור  

 ומה שהיה לפני שנים, מרגיש מדגדג באף כאילו נשמתי את זה אתמול . 

 הרגעים הברורים  -הסיטואציות

 כמו שחור על גבי לבן 

 הריח של אותם ימי כיפור 

 כיפור? ריח? 

 יש דברים שאי אפשר לשכוח, את השיחות של 

 אמא וסבתא בבוקר מתכננות את הכל  

 אמא נזכרת שצריך להוציא את השעון קיר שיש בחדר 

 שסבא לא יתעורר משום דבר.

 ואז את הצעדים של סבא, שאוחז בידי אבא וממש עוד דקה אצלנו. 

 הרגעים של הסעודה מפסקת 

 ל החומרי, אנחנו וסבא, הרגע הקטן של האוכ

 פך. ווהפשוט שלפני היום הגדול מקבל נ 

 דורות נפגשים. 

 ביום כיפור יש מן שקט שחזק מהכל 

 לפעמים התביישתי שישמעו את הלב שלי משתולל שאני רואה את סבא ואבא חוזרים יחד מהתפילה 

 הם בשביל בדרך הביתה,

 אנחנו אחריהם  

 והלב חזק 

 מתרגש

 בועט 

 נושם את הרגע 

 ילים מתרגש ולא מוצא מ 

 כמעט כמו עכשיו 

 הלב חזק 

 בועט 

 ולא מוצא מילים 

 מילים לך, האיש המיוחד  
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 ראש המשפחה 

 השבט הזה שכאן, כולם שלך 

 ביום כזה רציתי להגיד לך תודה, 

 עלייך 

 על מה שיצרת כאן 

 על מה שחוללת אצלי בלב, על מה שרקמת כאן,  

 בינינו, 

 אחווה ושלום 

 , 100סבא כמעט בן 

 זה לא ייאמן שהיית מהדור של הכרכרה והסוס עד  

 הדור של האינטרנט. 

 דיברת הרבה על העבר, על המשפחה שלך 

 האחים שלך, על סבתא,  

 זיה, ועשית ספורט, יביחד עם זה היית רואה משחקים של הפועל בטלוו 

 התנדבת, היינו ממש קרובים אלייך.. 

 ך, כתוב במשנה: עלמרות שלקראת הסוף הכל דו

 גיל תשעים לשוח, כשבנאדם כבר מרגיש שגופו  

 מתקרב לאדמה אבל אנחנו מאמינים שהנשמה  

 שלך עולה עד לכיסא הכבוד, משם היא יצאה אלייך, 

 ולשם היא חוזרת, 

 זה פשוט זכות גדולה שהייתה לנו להיות סמוכים אלייך במשך שנים רבות.

 סבא, היית איש של אמת אנחנו מעידים על כך, 

 ל הזכות שזכינו להיות לך נינים באותה נשימה, תודה לך, ע

 -בין חיפוש המילים רציתי לבקש ממך סליחה

 על ההזדמנות שהייתה לי  

 להיות יותר נינה 

 יותר טובה עבורך 

 נוח על משכבך בשלום, 

 אוהבת כל כך, 

 אוהבים אותך כולם! 

 נינתך עינב 
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 חלומות ורעיונות   –שביל בני שמעון 
 קהילתית לימודית גינה אורגנית  .1

עבודת   שילוב  תוך  במקום  ולמכירה   ) כלבולית   ( עצמית  לצריכה  אורגניים  ירקות  שיגדל  ירק  גן  הקמת 
 ילדים ובוגרים. שילוב מטע הזיתים וגן שבעת המינים בגינה. 

זית,   שמן  הכנת  זיתים,  מסיק  המינים,  שבעת  בגן  פירות  קטיף  אורגני,  גידול  זריעה,  שתילה,  של  שילוב 
 יתים למאכל. הכנת ז

 מדרום למטע הזיתים, צמוד לכביש ההיקפי ) אפשר להתחיל קטן ולהתרחב בהמשך (.   –המיקום 
וחברים    –  תחזוקה  ילדים  ולהעסקת  הדרכה  להקמה,   ,)  ? משרה  חצי   ( בשכר  לגינה  אחראי  לבחור  יש 

 . בעבודות הגינה הקטיף, והמכירה
 

 שיחזור הגבעה הראשונה + מגדל תצפית  .2
 הראשונה לתוך גדר המחנה. הקמת שיחזור פשוט של המקום. הכנסת הגבעה  

 הקמת מגדל תצפית. 
 במסגרת ענף הגינון  – תחזוקה

 

 מגדל המים כמגדל תצפית  .3
 הקמת מדרגות סביב מגדל המים מבחוץ כדי לאפשר הגעה לראש המגדל. 

 הקמת מרפסת תצפית על המגדל. 
 ?  -  תחזוקה

 

 פארק תיירות וצפרות  –פארק בני שמעון  .4
( בתוספת אגמון ממערב   ) הקיים והמתוכנן  הקמת פארק תיירות וצפרות המתבסס על מאגרי הקולחים 

 למאגר המתוכנן. 
המאגרים   סוללות  על  מסתורים  הקמת  הקולחים.  מאגרי  שני  בין  הגבעה  בראש  תצפית  מגדל  הקמת 

 לצפייה בציפורים. 
 צמחי מים לצרכי קינון ומקום חנייה לציפורים נודדות. הקמת "אגמון" מים שפירים ללא חיפוי עם 

 שילוב בוסתנים עם עצי פרי, מתקני תיירות ) ספורט, אכילה (, שיפוץ הבאר הלבנה וחיבורה לפארק. 
 הפארק יושב על "שביל בני שמעון" 

  264מכביש  ם ממזרח לתל והפיכת האתר כולו,  יאולוגייארכהולשרידים    תחיבור הפארק לתל גרר, למעיינו
 עד וכולל תל גרר לפארק תיירותי / ארכיאולוגי. 

 יש להפוך את המיזם לפרויקט דגל תיירותי של המועצה.
 בני שמעון  י צוות ייעוד – תחזוקה

 

 אנחנו על המפה  .5
 העלאת מפת ישוב תלת מימדית לאינטרנט עם אפליקציה לטלפון. 

חית הכחולה. לכל מבנה יהיה הסיפור שלו,  צילום אויר של הישוב תכלול את כל המבנים עם הלו   –המפה  
 יצורפו גם ראיונות עם ותיקים וזיכרונות שלהם ליד המבנים. 

 לכל שאר המבנים בקיבוץ יצורף תיאור ) שם שכונה, שנת הקמה ( ושמות הדיירים. 
 המפה תהיה דינמית ויצורפו אליה סרטונים שיצולמו במשך השנים שיוצמדו למקומות ההתרחשות. 

 מבנה מסוים תפתח את "הסיפור שלו" ואת כל המידע הקיים עליו. הקשה על  
מוצע לקבוע אחראי למפה שיוכל לקבל סרטונים ותמונות מחברים ויעלה אותם למפה, ייזום    –  תחזוקה

 פעילויות תיעוד וצילומים. 
 

 חשבו וחלמו
 

 , אריאל גבאי, זאבי רחמןשי אגמון
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 אילנאי  -עדי )דודלי( גבאי  
 

ענפים. האחראי הישיר   נפילת  ואז רעש של  וניסור עצים  קול טרטור  בימים האחרונים נשמע ברחבי הקיבוץ 

אילנאי בשבילכם. הגדרת המקצוע יצאה מהחלטות ודיונים של האקדמיה ללשון    –לקולות אלה הוא עדי גבאי  

 עדי אומר על כך: "אני אוהב את ההגדרה"   העברית.

נשמעי לאזור ממנו  רואים  כשמתקרבים  הנ"ל  כחול    במת הרמהם הקולות  העץ  )מנוף(    בצבע  ענפי  ובין סבך 

אנשים שהם    4-5ר עומד עדי מוסתר. מסביב על הדשא צוות של  ֹוס מ  ר באמצעות הסו המסוים שמקבל טיפול מ  

יחד הצוות המלווה את התהליך. אריאל פרידמן שבשנים האחרונות מנהל את טיפוח הנוי     ואנחנו מחליטים 

 עצים יקבלו טיפול השנה.  אילו

לספר על עבודתו. את משמר הנגב הוא פוקד על פי הזמנה של אריאל לבצע את עבודת  מה    לעדי היה הרבה  

 גוזם עצים.    - בשביל כולנו עד כה –האילנאי 

בשלבים   היה  ומקצועי אחרי שלמדתי את המקצוע. הדבר  עבודתי  זו  עדי  אומר  עצמאי,  של  אני  קורס  קודם 

חה בו לומדים על סוגי עצים, טיפול בעץ ואחר כך לומדים טיפוס בקורס מיוחד. אני גם התמחיתי  גוזם מומ

זאת אומרת שאני יכול לטפס בחבל אל    3המקצועית אני מטפס שלב    הבהגדר   אצל מטפס כזה במשך תקופה.

 התעודה היא ממשרד החקלאות.   תוך העץ במקום שבמת ההרמה אינה מגיעה.

אבל   צעיר  צימוח  יש  אז  האביב  היא  לגיזום  המועדפת  והעבודה    איהתקופה  באביב  רק  לעבוד  כמובן  אפשר 

מתנהלת כל השנה. הקיץ היא העונה הקשה והחום הרב. אני לא גוזם עצי פרי זו עבודה בחקלאות. אני מתחזק  

 עצים בוגרים.   

שיגדלו בצורה נכונה ולא יהוו גורם מפריע    מצהיר עדי. וחושב שיש לטפח ולעצב אותם כדי  "אני אוהב עצים"

 וסיכון בטיחותי. 

למד   אבא  בנוי.  בעבודה  אותו  מלווה  הייתי  נער  כשהייתי  שעוד  זוכר  אני  עמרם,  מאבי,  למדתי  האהבה  את 

 והילדים שלי מלווים אותי.   נויניק" במשמר הנגב.ה אדריכלות נוף והיה במשך שנים רבות " 

שעו זה  מתוך  הן  מסוכנת  ולגרום  העבודה  ליפול  שיכולים  והענפים  המסור  העבודה  מכלי  והן  בגובה  בדים 

יתרון   לכך  יש  הנגב  ובמשמר  הקרקע  על  צוות  עבודת  מחייבת  הזאת  הפעילות  תושבי  לפגיעה.   ואריאל  אני 

הצוות על הקרקע נותן    .המקום ושנינו רואים את העבודה הזאת עין בעין לפי מה שנחוץ בנוי של משמר הנגב

יהיו  תשובה לו  גיסטית לגוזם. זה א'ב' של בטיחות. הגיזום חייב להיות מקצועי כדי לשמר את העצים ושלא 

 מפגע בטיחותי.  

יש מספר גבהים לבמות הרמה והמחיר בהתאם. השנה שכרו מחברה המשכירה אותן במה בגובה מקסימלי של  

צים הם האורגניזם הגבוה בעולם  צמרות גבוהות הרי העעל    מ' כדי להגיע לצמרות הגבוהות.  אם מדברים    22

 כל המידע הזה מנדב עדי.  מ'.  150הטבע יש עצים שיכולים להגיע לגובה של 

לתחזק   רבה  עבודה  זו  בקיבוץ.  כמו  לעצים  מתייחסים  מקום  בכל  לא  אבל  בארץ.  התמסד  האילנאות  תחום 

נותן   הוא  בחיינו.  גדולה  חשיבות  יש  לעץ  שליחות.   תחושת  בה  רואה  ואני  מהאוויר  עצים.  זיהום  סופח  צל, 

 מספק חומר גלם לתעשייה, לריהוט  מעלה את ערכו של בית שלידו עצים ו... ילדים אוהבים לטפס על עצים.  

 כמו בקיבוץ.זה מקצוע מרתק אבל לא כולם אוהבים עצים 

בני   שהם  עצים  יש  בקיבוץ  הגג".  הם  והעצים  הקירות  הם  השיחים  הגן,  רצפת  הוא  "הדשא  אימרה:    60יש 

 ורואים איך הנוף שלהם גדול ועצום. 
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וכן   . העץבעיצוב   וגם מה שמתבצע בגיזום העצים בקיבוץ הוא בעצם תחזוקה ושמירה שלא יהיו מפגע בטיחותי 

 בשמירה על בריאותו ככל הניתן. 

 הקיבוץ הוא ריאה ירוקה הודות לעצים.  ואנחנו חיים בפארק שהוותיקים שתלו. 

 

 של עדי נוספים אלה של אריאל פרידמן:  ועל דברי

ימים בתחילת החורף וחמישה ימים בסוף הקיץ. בחורף    5הנוי מזמין את עבודת גיזום העצים פעמיים בשנה  

 מגיעה במת הרמה גבוהה ולקיץ במת הרמה נמוכה יותר. ובאותן פעמים עדי מבצע את המלאכה. 

כאן.  שחי  גבאי  עדי  לו  שקוראים  נכס  יש  הנגב  ואחריות    למשמר  רב  משקל  בעלת  היא  עושה  שהוא  העבודה 

להמשך   חשיבות  ונותן  ביתו  ליד  אותו  ששתל  לאדם  וגם  כבוד  לו  ונותן  לעץ  מתייחס  שהוא  ושמח  גדולה 

 אך יש להבין שלמרות הטיפול והתחזוקה הטבע יכול להפתיע.  צמיחתו. מבחינה זו עדי מגלה רגישות גדולה. 

 עבודה שוחקת ורוצים להמשיך את שיתוף הפעולה.  צוות הנוי מאחל לו בריאות כי זו

 

 

 
 

 עדי והעצים
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 ללא נוכחות קהל.    20:00בשעה  13.1.2021יום רביעי 

 משתתפים.  16בזום היו  בזום  900האסיפה משודרת בערוץ הקיבוץ מס' 
 

 סדר יום:
   2021תכנית משק וקהילה  

כולה עמדה בסימן הקורונה. הקהילה נערכה היטב ובמהירות.    2020: שנת  ניתאי קרן ניהל את האסיפה בזום
 למרות החששות היתה מפנה לטובה בעסקי משמר הנגב. עירית שיפריס נכנסה לניהול הקהילה.  2020שנת 

 תודה קרלוס ברסלו ולירי דגן  על עשייה רבה  ומבורכת. 
הרווחים העתידיים מהשכרת    -יה בסימון מקורנוסף על השינויים הארגוניים הוחלט השנה להגדיל את הפנס 

יעדים במקביל   גם להתייעל ולהקטין גרעון, גם להגדיל את    –השדה הסולארי. במשמר הנגב יש רצון להשיג 
 הפנסיה וגם להקטין מס איזון.  זו מגמה שיוצרת מתח בכל הכיוונים. 

   – 2020סיכום 

 ה עיגון ואבטחת זכויות חברי משמר הנגב בדיור ובפנסי .1

 לא התממש בגלל הקורונה  –צירוף חברים בעצמאות כלכלית ותושבים מההרחבה לחברות מלאה  .2

 לא התקיים במלואו.  –עיצוב מנגנון ניהול משותף לוועד ההנהלה ולוועד האגדה   .3
   2021יעדים לשנת 

 לאחר כניסת מנהלת הקהילה ומנהל עסקי חדשים –. בחינה ועדכון המבנה הארגוני  1
 חיפוש מקורות למילוין   –כים וייצוב קרנות הפנסיה והסיעוד . בחינת הצר 2
 בהתאם לחלופת האגודה   -. יישום שיוך דיור  3
 . עדכון מדיניות הצמיחה הדמוגרפית  4
 . צירוף חברים בעצמאות כלכלית ותושבים מההרחבה לחברות מלאה  5
 לאחר בחירת הוועד החדש  –ישוב . עיצוב מנגנון ניהול משותף לוועד ההנהלה ולוועד האגודה לטובת הי 6
 הכוונה לקראת סוף השנה הראשונה של מנהל העסקים שנבחר  –. גיבוש אסטרטגיה לניהול עסקי הקיבוץ  7
 

 בקהילה:  2020עירית שיפריס מנהלת הקהילה: סיכום שנת 
מהמשק   הקהילה  ניהול  הפרדת  נפרדות    –*  סמכויות  הקהילה  למנהלת  הניהול  תפקידי  של  מחדש  הגדרה 

 ממנהל העסקים 
  2020העברת הענפים התבצעה במהלך   2020* מנהלת הקהילה נכנסה לתפקידה במרץ 
מיוחדים   צרכים  ובעלי  רווחה  תחום  צרכים    –*  תחום  אליו  ונוסף  מעודכנת  והגדרה  בחינה  עבר  התחום 

נכנסה לתפקיד בספטמבר והיא מנהלת גם  מיוחדים שיהיה באחריות הקיב ניהול הרווחה ע"י נעמי לביא  וץ. 
 את תחום הצרכים המיוחדים.

₪    ןמיליו   3.660.000  –₪ לחודש עלות שנתית    4560  –₪ לחודש פנסיה מעודכנת    160  -ב  –*  הגדלת הפנסיה  
 . העברה מהעסקים

 * גובשו נהלים והסדרים הבאים: 
 נוהל השכרת דירות אושר בקלפי  -
   29.2.21הסדר רשת ביטחון אושר בוועד יובא לאסיפה ואישור בקלפי עד  -
   29.2.21לאסיפה ולקלפי  31.1.21הסדר צרכים מיוחדים יובא לאישור ועד ההנהלה  עד  -
   2021מהלך הדרגתי עד סוף אפריל וכניסת המשפחות לחברות מלאה ב  – 70  -איכלוס שכונת ה -
ליביד ועובדי שקמה חתמו על חוזים כשכירים.  ו העברת עובדי הקיבוץ להיות שכירים עובדי הפנים, עובדי פ  -

   2021נכנס לתוקף  ינואר 
 רחל מולכו נבחרה לנהל אותו מחליפה את לידיה ברקן שביקשה לסיים  –ענף המזון  -
עובדות סוציאליות במשמר הנגב    2וקצתה עובדת סוציאלית נוספת יחד  השנה ה   –שירותי רווחה מהמועצה    -

 מור והגר 
 על חשבון קופ"ח כללית. –שירותי נכים ודלת כניסה  –בוצעו דרישות הנגשה  –מרפאה  -

   2021יעדים בקהילה לשנת  
   2021אישור הסדר מעודכן באסיפה ובקלפי עד סוף פברואר. הקמת קרן עד סוף  –. צרכים מיוחדים  1
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השלמת תחזית דמוגרפית, גיבוש תכנית קליטה לטווח הארוך והבאתן לדיון     ;צוות צמ"ד    –. בינוי קהילתי    2
   30.6.21ציבורי לצורך קבלת החלטות עד 

  30.3.21בוש נוהל עבודה לנקלטים למגרשים עד  גי  –. השלמת תהליכי קליטה במגרשים בתוך הקיבוץ הישן    3
   30.6.21השלמת קליטת המועמדים הממתינים לעיגון זכויות. עדכון חוזי קליטה עד 

המזון    .  4 שיפור    –ענף  מדידים:  ויעדים  עבודה  תכנית  ויישום  גיבוש  מקצועי.  ומלווה  חדשה  מנהלת  כניסת 
הת  עלויות  ובכולבולית, הפחתת  האוכל  בחדר  ביקורת  השירות   נקודת  בחדר האוכל.  פעול, מקסום השימוש 

 בגין מצב הקורונה לא ניתן לשים יעד חברתי להגדלת כמות הסועדים בחדר האוכל.   30.6.21 -בוועד ב 
הגדרה מעודכנת של התחום, דיוק מענים לקבוצות שונות באוכלוסיית    –ל השלישי, סיעוד והסדר ישן  י. הג  5

 . הגיל השלישי
 ינת דרכים להתייעלות תקציבית ולשיפור השירות. בח –. מרפאה  6
   31.3.2021אפיון עדכני של מטרות הוועדה, הגדרת המנדט, ואיושה עד   –. ועדת צעירים  7
החינוך    8 סבסוד  יוטמעו    –.  ההחלטה  תוצרי  החינוך.  סבסוד  על  להחלטה  ציבורי  תהליך  וקיום  הכנה 

 בתקציבים בשנים הבאות. 
 עלות בתקציב הקהילה . המשך בחינה של התיי 9

 העמקת שיתוף הפעולה עם הנהלת האגודה.  10
   
 

 הגרעון האקטוארי
וגידול במספר הפנסיונרים משפיע על הגרעון    ₪2021 לחודש החל מינואר    160  -: העלאת הפנסיה בדיוויד לוי 

משנת   החוב  עליית  שלנו.    3  -ב  2021לשנת    2020האקטוארי  הנכסים  את  שוחק  הדבר    ₪ אפשר  מיליון  אי 
כך את    4-5בעוד    .להמשיך  לעצור  קשה  יהיה  חיצוני  אירוע  יהיה  ואם  הפנסיה  את  לשלם  קשה  יהיה  שנים 

מיליון ₪ והוא רשום במאזנים שלנו. אם יקרה משהו זה החוב הראשון שיפגע. איך    45הדימום.  הגרעון הוא  
 יפתר.יאנחנו דואגים שהדבר הזה  

 
  –: מעיון בטבלת על נושא חלוקת פירות נכסים אפשר לראות שזה התאפשר הודות למכירת נכסים  יורם ענבר

מכירת חלק מנגב אקולוגיה והשטח ליד תחנת הדלק תפוז. כדי לצמצם את הגרעון האקטוארי צריך למכור  
 נכסים. 

 
י. האם אפשר להעביר  : אמרתי שזה לא נכון להגדיל את הפנסיה כי בכך מגדילים את החוב האקטוארדן גרשון

 יותר מהעסקים. צריך להעביר פחות כדי להבטיח את העתיד. לנסות באסיפה לשנות את חלוקת הרווחים.
 

 : הנתונים הם עבודה של אקטוארים. צריך להקים צוות חשיבה שיתחיל לבנות פתרונות ישימים. דיוויד לוי
 

 . 2024 -עותית ב: בסוף החוברת יש נתוני החזר החוב ויש ירידה משמירי דגן
 

: למדיניות של גם, גם וגם   זו אסטרטגיה כדי ללכת לקראת החבר וההחלטות מעמידות אותנו ברף  ניתאי קרן
גישור עד שנת   בעצם הלוואות  גבוה. ההחלטות האלה  בשנתיים האחרונות הן  ודן    2024סיכון  . מה שדיויד 

 של יורם מצבעים על פוטנציאל לעסקאות.  אמרו זו נורה אדומה. למשמר הנגב יש משק חסון גם הדברים
 

 ירי דגן  -  2021תוכנית עסקים לשנת  
   2020סיכום 

   2018-2019תוכננה כשנת יציאה מהמשבר של   2020שנת  •

 תוכנית הרפת צפתה שנה קשה בעקבות מדיניות הממשלה וזה אכן קרה  •

מהחברה הכלכלית של    49%רכישת  תכנית נגב אקולוגיה התבססה על גידול מתון בפעילות שוטפת וסיום   •
 . בני שמעון

 תכנית מרכז אירועים בוצעה למרות שלא פעל במרבית השנה בגלל הקורונה  •
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כ • דוראל שעלתה  מול  של    3  -הסתיימה הפרשייה המשפטית  על התוצאות הכלכליות  והשפיעה  מיליון ₪ 
 משמר הנגב. 

 
   2021יעדים לשנת  

 מיליון ₪ בשנה מפעילות הנדל"ן העסקי  4 -. שמירה על הכנסות כוללות של כ 1
 . סיום שלב תכנון שדרוג התשתיות עד קבלת היתר בניה. 2
. הרחבת הפעילות הסולארית עם שני פרויקטים חדשים שאושרו בהנהלה הכלכלית: מתקן גדול על המבנה    3

 .  2022 -החדש של פוליביד, הקמת מתקן על מאגר הביוב במטרה להפעילו ב 
התא  4 חיזוק  והפיתוח  .  הגידול   לתוכניות  בהתאם  לפיתוחם  אפשרות  ומתן  תמיכה   ע"י  שבבעלותנו  גידים 

 השנתיות. 
ואמיתי    5 אמין  מידע  והעברת  צמוד  מעקב  לאפשר  כדי  חשבונות  והנהלת  המידע  מערכת  וגיבוי  חיזוק   .

 למנהלים. 
 
 

ות מהתוכנית לטובה. הרפת  מעל   180בפוליביד היה מהפך של    2021מציג את תוכנית העסקים לשנת    :  ירי דגן
בגלל מחלות ועליה במחירי המזון וירידה במחיר החלב. נגב אקולוגיה עם כניסתה לחברה  קשה    צאה  וספגה ת

ב שמעון  בני  של  מרכז   49  -הכלכלית  חלקנו.  את  נקבל  מהחברה  כשליש  ואנחנו  מדהימה  הצלחה  היתה   %
  .צמבר בו הוא קטן קצתאירועים לא עבד אבל קיבלנו שכר דירה במלואו עד חודש ד

מיליון ₪    3.5 -תבעה אותנו ב ,  70-שכונת ה –הפרשה עם דוראל בגלל שהפסקנו את ההתקשרות איתה לשלב ג' 
 נקבל עוד החזר. אלף ₪ וכשתסתיים בניית השכונה  900קיבלנו מהמועצה איתה עשינו הסכם על פיתוח שלב ג' 

 
 ם. יש לחשוב על העתיד. יש לחזק את התאגידים ולעמוד בפיתוי של חליבת

 יש הנהלת חשבונות טובה ויש לשמור עליה ולהרחיב אותה עם הגדלת האוכלוסייה. 
שנים בתפקיד מרכזי בקיבוץ ולבעלי התפקידים שהיה לי הכבוד    8אני מודה לחברים שנתנו לי אפשרות לשרת  

חשב  הנהלת  ועובדות  ברסלו  וקרלוס  גרשון  רותי  ניתאי  צביקי,  במחיצתם,  למרכזי  לעבוד  המקצועיות  ונות 
לתומר   כבוד  ביראת  החשוב  התפקיד  את  מעביר  הקהילה.  בניהול  הצלחה  שיפריס  לעירית  ומאחל  הוועדות 

 רכטמן . 
 

   24.1.21 – 22.1 -הצבעה על תוכנית משק וקהילה ב 
 

  



16 
 

  www.atarmishmar.org.il   15.1.2021ב' בשבט תשפ"א   2146עלון מס' 

 
 1.1.2021תוצאות עבור קלפי חברים : מנהל עסקי וצרכים מיוחדים   

 . בחירת מנהל עסקי   1
 נבחר  –תומר רכטמן 

 מתתיהו ספרבר  
 

   259בעלי זכות הצבעה:   198סה"כ מצביעים 
 
 נבחרה   – סיגל שלו לוועדה לצרכים מיוחדיםבחירת  .  2

   259 –בעלי זכות הצבעה  195סה"כ מצביעים 
 
 נבחרה  -   . בחירת תמר פוגל לוועדה לצרכים מיוחדים 3
 

   259 –בעלי זכות הצבעה  192סה"כ מצביעים 
 
 

   4.1.2021דה אישור תקציב אגוקלפי תוצאות עבור 
 

   30.12.2020בהתאם להצגת התקציב באסיפה מתאריך  2021אישור תקציב אגודת מתיישבי משמר הנגב לשנת 
 

 התקציב אושר  
 

   451בעלי זכות הצבעה:   135סה"כ מצביעים 
 
 
 

******** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נוי משה אותך 

 לשחרורך מצה"ל 

 הצלחה באזרחות 
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 יוחזר הקיבוץ לחבריו 
 

העסקים שלנו הוכפלו ויתרת החוב ירדה פלאים. ושנות תפקיד. פעילויות התאגידים    8ירי מסיים בימים אלו  
 איכות ורמת החיים ועוד ועוד פרמטרים שבכל קנה מידה הוטבו. 

 ועל כך תודה. 
 

שלישי!! באחריות    !סגר  מיעוטם  הקיבוץ.  ברחבי  פעילים  כיתות  וילדי  ילדים  גני  ילדי  המוני  הבוקר  ראיתי 
 המערכת )ילדי עובדים חיוניים( והשאר על בסיס בית אב.  

שלא נשמעות להנחיות לבין ישוב כפרי כשלנו שבהחלט    קהילות בין התנהלות  לכבר ידוע שאין קשר תחלואה  
 הממוסדות ולקיים אצלנו שיגרה מעט יותר מתאימה למקומותינו. ניתן ראוי ורצוי לצאת מההנחיות  

 
. ערוכה ברור והנתונים אופטימיים. צרמה לי ובלבלה  2021קראתי את חוברת תכנית המשק והקהילה לשנת  

 כמטרה יעד בתכנית. יעלות בקהילה יאותי המילה הת 
 

בענף סולידארית!!  על המשך התנהלות  ומאידך משפט    לפני מספר חודשים התקבלה החלטה  שירות מרכזי. 
 ופעילות הנצח "אני רוצה לראות חסכון יעלה כמה שיעלה". 

 
על אי שפה משותפת: ביקשתי ממנה שיחה על אמנה, על ערכים, סולידאריות ופניה לעזרתו של האחר. קיבלתי  

 תשובה: זה לא בתקנון!!! 
 

 מבנים/נדל"ן/ משרדים 
תיישבים ללא תמורה. למעט מבני החינוך, אני מציע להחזיר את  מבני ציבור רבים הועברו לאחריות אגודת המ

 כל המבנים לרשות הקיבוץ ולגבות כסף עבור השימוש בהם כחלק מהכנסות הקהילה!!! אלפי שקלים בשנה!!!  
 ישנם מבנים ומשרדים המאוישים לפרק זמן קצר מאד בשבוע דוגמאות: 

 שעות בשבוע!  4משרד מנהל משאבי אנוש רק 
 יומיים בשבוע .   –משרד מנהל האגודה 

כל   ריקים  העומדים  ובמשרדים  במבנים  השימוש  לטובת  פעילות  הגדלת  כן  גם  המשק  למרכז  להוסיף  מציע 
 הזמן או בחלקו. 

 
 שכונה )עדיין ללא שם( 

לבריכת   האוכל  מחדר  היורדת  למדרכה  ועד  בונים  איציק  טנצר/  לוי/איתן  אתי  של  לבתים  מצפון  השכונה 
 תעשה כפרויקט כדוגמת שכונת הבנים או שכונת השבעים בלוח זמנים מהיר.  המציע שבנייתהשחייה. 

 
 

 לזכר סבא יהודה גולוד, שהלך אתמול לעולמו
גיבונס   וארון,  משה  שלהם  והמאמנים  רצבי  האחים  יפת,  קופמן,  קלדי,  נהרי,  סטלמך,  ויסוקר,  על  דיברנו 

 ומולנר. 
 זר לא יבין זאת!! 

 שבת שלום 
 

 איציק בונים   
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 ספרים חדשים בספריה 
 

 סביון ליברכט  –השושבין  •

 אילנה ברנשטיין  – מחר ניסע ללונה פארק •

 יניב איצקוביץ  – אף אחד לא עוזב את פאלו אלטו •

 יעל טבת קלגסבלד – חנן הפרס •

 נורית גרץ  –ביוגרפיה של ידידות  – מה שאבד בזמן •

 דלית לביא נורית גרץ  – רווקה בניו יורק •

 אמיר זיו  –חמצן  •
 

 ברכות! 

 לז'אנין ויעקב וולפמן

 להולדת הנכד 
 בן לליאור וטוני 

 ברכות לכל המשפחה!
 

 ! ברכות                   

 לאופיר ואמיר               

 רונהלהולדת הבת                
 אחות לתמר

 נכדה לצלילה פרץ 

 ברכות לכל המשפחה!

 

 ברכות! 

 למעיין ועדי בורנשטיין 

 להולדת הבן הבכור 

 לאסתר ויואש בורנשטיין 

 להולדת הנכד 

 ברכות לכל המשפחה!

 


