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 מה בעלון:   
 נגה פרסי   / לפני הגיוס לצבא בני כיתת כרכום רגע עם  ראיון 

 עידו גולדסמן  /  מעט המזכיר 

 גולדסמן  עדו / פרוטוקלים מישיבות המזכירות 

 אלי אלישע  /  סיכום וועדת ישיבת וועדת בטיחות

 דובי אשל   / הדשא של השכן 

 ן  עלו קטע מ  -  טעם של פעם 

 אלי אלישע  / תעביר את זה הלאה

 טובלה אבריאל   /  טודי שדה ז"ל 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ברתנושל ח הלזיכר   וקדשהעלון הבא י 

 אתמול  ה ז"ל שנפטר   בהירה זכאי 

 

 

 בית משאבי שדה

 והמשפחה  חגי זכאיאבל ומשתתף בצער 

 הו היקרתנשל חבר העם פטירת

 ז"ל  בהירה זכאי
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 עם בני כיתת כרכום רגע לפני הגיוס לצבא ראיון 

   אז מי הם בני כיתת כרכום ...

במהלך השנים הצטרפו  שחר פרסי )הבן שלי(,  ואלון שי   :שני ילדים היו במשק 2003בשנת 

אלון ושחר  . את המשקעזבו אך לקראת שנת הבר המצוה   ,שבאו למשק ,בני תושביםאליהם 

מאחר  ,  כיתה ח'בסיום . הבר מצוה ואת ההצגה בהצלחהמשימות  את עשו  החליטו לא לוותר ו

פנימיה במדרשת שדה בוקר  ב  בחרה ללמודאלון  ברמת נגב,  התיכון החדש    וקםשעדיין לא ה 

 . חג מחזור לא יהיה השנה, אבל כן נפגשנו לראיון קצר.  נופי הבשורבחר ב ושחר 

 איך אתם מסכמים את החויה בבתי הספר? 

אני מאמינה שזה   .לעבור לפנימיה היתה מאד אמיצה  ומחשלת אני מרגישה שההחלטה  אלון:

שחלקם גרים   ,ילדים  100בשכבה היו   .קשייםאתגרים ו עם  טוב יותר לימד אותי להתמודד 

  . ת חברתית בערביםהשבוע יש לימודים בבקרים ופעילו  במהלך והרוב גרים בפנימיה.  ,במדרשה

בתקופת הקורונה  הרבים.  טיולים מאד מה   אך נהנתי , א תמיד התחברתי לאוירה בפנימיהל

אך היה אסור   ,ם יצאנו הביתהישבועי  וכלעשינו בדיקות קורונה  . המשכנו ללמוד בפנימיה

 .  קל ולא נעיםה ממש לא וזה הילצאת מתחום הבית הספר 

כמו שמירה בשער או הצטרפות לטיולים   ,המעורבות החברתית עשיתי כל מיני דברים  במהלך

 וה. ו כמל

ילדים.   170-כ  בשכבה היינו .ובבית ספר  הרגשתי טוב בכיתה .בנופי הבשור נהנתי ללמוד שחר:

בתקופת    . וגם המחנכת היתה מצויינת ,שאי אפשר לשכוח ,כמה מורים ממש טוביםלי היו 

המפגש עם  לי למדנו בזום וזה היה ממש לא כיף ובעיקר היה חסר  ,הקורונה היה לי משעמם 

 הייתי היחיד מבני גילי במשק.ו מאחר  ,בני הכיתה. הרגשתי את הבדידות יותר

הייתי פעיל   .למרות שהיו חסרים לי חברים בגילי  ,בפעילויות ובטיולים ,היה לי נחמדבנעורים  

 בני המושבים במשק וזה היה נחמד.  תבתנוע

 מה אתם אוהבים במשק?

זה מוסיף  כל כך יפה לראות אותם מסתובבים בחצר המשק, הטווסים!!!  :פה אחד ,שחר ואלון

 . המון לאוירה

  ,הירוק של הצמחיה, כולל הדשאים, העצים והשיחים, שאף השתפרו בשנים האחרונות שחר:

 .  טובנעים ו עושים לי  

אני בעד   לל במשק. שגיב ובכ קטנים מסתובבים בשכונת   נחמד לי לראות מלא ילדים :אלון

   .אנשים נחמדים אליוההקיבוץ זה הבית שלי  וטוב לי פה ואני מרגישה ששכולם יהיו מאושרים 

על שיוך נכסים וקליטה של בני משק בעצמאות   ,מה דעתכם על מעבר לשכר דיפרנציאלי

 ? ובכלל על המשק ,כלכלית

 העיקר שאנשים יהיו מאושרים לגור פה  ,לשניהם כרגע לא ממש אכפת מה יהיה ומה יוחלט

 מה הלאה? 
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  אעבור ור התחלהת ב .אני אהיה חובשת בצבא .אני מתגייסת ביום ראשון בשבוע הבא אלון:

לגבי העתיד הרחוק, נראה לי שאשמח לעבור לגור    קורס של ארבעה חודשים בעיר הבהדים.

 בספרד, אני מאד אוהבת את השפה ואשמח לראות את העולם. 

 עוד נראה...  ,נובמבר. ולגבי העתידמתגייס ב  .ין לא יודע איפה אהיה בצבאי אני עד שחר:

   ...הם ביקשו להודות לכמה אנשיםלסיום 

  
על   טלי גולדמןלתודה 

 וההצגה בר מצוהה שנת

נטליה אלמוג לתודה 
על ונדב בן שבת 

הליווי    ,ההדרכה
לרני זכאי  על הספסלים  תודה  והפעילות בנעורים.  

הירוקים ברחבי הקיבוץ )בזמן  
מאד התרבו ואפילו  האחרון הם 

 (נולדו כמה ורודים ולבנים

הכיתה שהיו  מ לחברי תודה 
לסימונה כהן  תודה    תנו במשק עד כיתה ו'אי

על היחס   וורד נורי
 הטוב בחדר אוכל 

אסיה   ,למחנכת שלנותודה 
'  בכיתה ג ,מרביבים

 במשאבים ו

להילי בן חיים על כך  תודה אלון: 
 ממש כמו אחות.   ,שהיא חברה טובה 

תודה למשפחות שלנו ולסבים  
 סבתות על הכל  לו

 כי נגמר המקום והזמן   ,לכל מי שלא הזכרנוגם  תודה רבה 

שחר: תודה לענף הנוי  
 על כל הירוק פה  
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 המזכיר, מעט         

עניין   מאוד  הרבה  בו  מוצא  אני  לתפקיד.  נכנסתי  מאז  וחצי  חודש 

ואתגר. יש הרבה משימות וטוב שכך ובהזדמנות זו אני רוצה להודות  

 לכל מי שתומך ועוזר לי להשלים את הפערים במקומות הנדרשים.

 עדכונים בנושאים שונים:

אנחנו בתחילת המחצית השנייה של השנה. אני לומד מהר את התקציב על מרכיביו,    –  תקציב

מורכבויותיו ואתגריו. באמצע אוגוסט אציג למזכירות את הביצוע בפועל אל מול התוכנית ואת  

 .  2021התוכנית העדכנית לחציון השני של שנת 

ההשקעות   תידר   –תוכנית  האסיפה  ידי  על  ואושרה  שהוצגה  וגם  התוכנית  קלים  לשינויים  ש 

 בנושא זה, תוצג למזכירות ביצוע אל מול התוכנית ומהם השינויים הנדרשים עד לסיום השנה. 

זה    –   מזכירות בעלון  מזכירותמפורסמים  ישיבות  כרגע    סיכומי  האחרונים.  מהשבועות 

נציגי    המזכירות הרחבה  מצומצמת מעט מהרגיל ואנו עושים כל מאמץ כדי לקדם כניסה של 

 ור חדשים למזכירות. ציב

שנמצא בעבודה אצל משרד העו"ד וכולנו ממתינים לו, יש את    , מעבר לתקנון האגודה  –  תקנונים

שמורכב מהרבה מאוד תקנונים בנושאים שונים. חלקם מסודרים ורובם פחות    ,תקנון הקיבוץ

כשרוצים לדבוק במנהל תקין. אני אוסף את כל    ,מסודרים, מה שמקשה לעיתים על העבודה

או אישור   ובמקומות שדורשים שינויים, תיקונים  לכדי חוברת מסודרת אחת  החומר הכתוב 

 האסיפה מחדש, אפעל כדי לקדם.

בסה"כ וביחס לרמת נגב, אנו סובלים מעט מגניבות וונדליזם. הוחלט להתקין מצלמות    –  טחוןיב

בשני מוקדים. המצלמות בעלות יכולת לזהות תנועה והתראה לשומר. בנוסף, יוחלף השנה קטע  

מטר לגדר חדשה. כל האמצעים הטכניים לשמירה על הקיבוץ )כל קיבוץ(, רובם למראית    50של  

ה  והתראה במקרה  על  עין  לעשות את המקסימום לשמירה  זאת אנו צריכים  טוב, אך למרות 

 ביטחוננו ורכושנו.  

של    –  בטיחות בטיחות  ממונה  עבור  אישור  לקבלת  התמ"ת  למשרד  בקשה  הגיש  אלישע  אלי 

 הקיבוץ. בנוסף, אלי יהיה יו"ר ועדת בטיחות וממונה בטיחות אש. בהצלחה. 

ף הבניין וזה המקום להודות לו על שנים רבות של  שילה עובדיה סיים לעבוד בענ   –   ענף הבניין 

עשייה ונתינה. שילה ימשיך לעבוד כאחראי תקשורת בקיבוץ וימשיך ללוות את ניר שנהב, מנהל  

ענפי   את  לנהל  נכנס  טללים  מקיבוץ  שנהב  ניר  אליו.  שיידרש  מה  בכל  שירות  שירות  הענפי 

התחזוקה, תקשורת, נוי,   פי את ענ אחזקה במבנה ארגוני חדש. המבנה הארגוני מאחד תחתיו הו

מבחינת   ,חשמליה, נגרייה, תשתיות ובניין ומטרתו היא ניהול אחיד של הענפים, ייעול המערכת

והכנסות ותושבי משאבי    ,הוצאות  עבור חברי  רמת השירות  לשפר את  מתמיד  ניסיון  וכמובן 

 בהצלחה לניר ולמנהלי ועובדי הענפים. שדה. 

עבורנו את ההסכמים   ן שמלווה את הקיבוץ ומכי במשרד העו"ד  ההסכם נמצא –  הסכם קליטה

הקליטה נמצא בשלביו האחרונים וצפוי להימסר לנו באמצע חודש אוגוסט. לאחר    הסכם וכו'.  
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החוזה יוצג גם לבני המשק ולחברים באסיפה,  ,  ות בשיתוף ועדת קליטה ויאושרשיוצג במזכיר

 האפשרי. בתקווה שנצליח לאשר אותו בהקדם 

וגזם פסולת  והגזם    –  פינוי  הפסולת  נושא  כל  את  מסדיר  אשר  פנימי,  עבודה  בנוהל  התחלנו 

שפע אג"ף  עם  האפשר  ככל  פעולה  נשתף  אנו  מבחינת    ,בקיבוץ.  לנו  שמגיע  ממה  ליהנות  כדי 

  , פינויים ופינות אשפה מסודרות. הפסולת פונתה, האתר גודר והותקנו מצלמות בסביבת האתר

על פתרון יצירתי כדי  כדי למנוע   נוספת של פסולת במקום. הגזם רוסק ואנו שוקדים  שפיכה 

למכור אותו ו/או לפזר אותו. אני מבקש להקפיד על הכללים ולעזור לנו לשמור על איכות החיים  

 והסביבה בקיבוץ. למען כולנו. 

ו את שעות  רותם כהן וחנה גרג'י מתפעלות את הדואר הנכנס והיוצא של הקיבוץ. הסדרנ  –   דואר

 עדיין בבדיקה.  , שאינן דואר ישראל , הפעילות לימים ושעות קבועים. נושא החבילות

 בנימה אישית, 

מזמין   במייל.  או  בטלפון  פרונטליות,  בפגישות  בין אם  ככל האפשר,  זמין  להיות  אני משתדל 

אתכם לפנות אליי בכל בעיה, שאלה או בקשה. תקשורת טובה עם הקהילה היא מפתח חשוב  

 י לבניית אמון ולהצלחה במשימות שלי, של הקהילה.   יני כרחי בעוה

 בברכת שבת שלום לחברי ותושבי בית משאבי שדה.

 עדו גולדסמן 

mazkir@email.kms.org.il  5014626-052טלפון נייד 
 

 פרוטוקלים מישיבות המזכירות 
 

 ( 13/21)מס'         11.4.2021מזכירות מיום פרוטוקול ישיבת 

 ניהול מערכת המחשוב  .1

 התקיים דיון על מערכת המחשוב במשאבי שדה. 

 

 מ"ר  120אחריות הקיבוץ לדירות מעל  .2

 מ"ר.  120- מ"ר והורחבו ל 80הדירות בקיבוץ היו    נושא:

 מ"ר על חשבונו של החבר.   120-יש דירות שנבנו ביותר מ 

 מ"ר ?   120אחריות לדירות ששטחן עולה על האם יש לקיבוץ 

 מ"ר. 120אחריות הקיבוץ חלה על כל הדירות, לרבות דירות מעל  –  החלטה

 אושר ברוב קולות. 

 

 2020דנד יחלוקת דיוו .3

 ,  2019בהתאם לתוצאות העסקיות של תאגידי  קיבוץ משאבי שדה לשנת 

 דנד לקיבוץ  יוו₪ והעבירו די  10,236,000לפיהם התאגידים סיימו ברווח בסך 

 . ₪ ₪1,244,000, יחולק לחברים דיוודנד בסך של  6,018,000בסך 

 אושר פה אחד. 

mailto:mazkir@email.kms.org.il
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 ש ו נ ו ת  .4

מה תפקידיה, סמכויותיה. מי משתתף במזכירות    –  נשאלה שאלה לגבי מזכירות מצומצמת

 ?? על מה הדיוניםמצומצמת

 . בקשה לדיון במזכירות רחבה על תפקידי מזכירות מצומצמת

 
 ( 14/21)מס'                        20.4.2021פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 

 נושאים לדיון:

הגשת בקשה לרשות מקרקעי ישראל בהתייחס להשכרת קרקע חקלאית לזמן קצר   .1

 .למטרת גידולים עונתיים

הפרוטוקול בנוגע להגשת בקשה לרשות מקרקעי ישראל בהתייחס להשכרת קרקע  

 מטרת גידולים עונתיים. חקלאית לזמן קצר ל

 

 ( 15/21)מס'                     2.5.2021פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 

 תוכנית חומש  .1

 הציג אלי אלישע 

 השתתפו: צוות חומש 

 ויפורסם בקהילנט, ווטסאפ ות.ד.  – הוכן שאלון לכלל הציבור   - החלטה 

 . 12.5.2021-התוכנית תוצג בישיבת מטה מול מטה ב 

 הסקר יוצגו בישיבת מזכירות הקרובה. תוצאות 

 

 ישיבת מטה מול מטה  .2

 המועצה יזמה מפגש מטה מול מטה בנושא תוכנית החומש 

 שטרם בוצעו.  ,וכל הנושאים מהמפגש הקודם חומשהבישיבה תוצג תוכנית  

 הנציגים שיגיעו למפגש: אלי אלישע, מרדכי מונין, סשה רדין, נאוה רייב.

 

 ש ו נ ו ת  .3

 תשובות לשאילתות:  

 דוד מנדל עובד על הפסלים ושלט הכניסה לקיבוץ.  –  ככר הכניסה ✓

לכן עבודות הנוי    ,דיור החדשותה יח'   10-יש לחץ של עבודה ב  –  מצב הנוי בגבעה ✓

 בגבעה מתעכבות. 

 חברת מזכירות הציגה נושאים שהועלו במזכירות ולא סיימנו אותם. 

 בישיבה הבאה יוצגו התשובות 

 

 ( 16/21)                   9.5.2021פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 

 ס ע י פ י ם 
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 תוכנית חומש  .1

 בליווי מצגת.  -אלי אלישע הציג את התוכנית ואת תוצאות הסקר 

 התוכנית תוצג במפגש מטה מול מטה במועצה. 

 

 דיון בנושא מזכירות מצומצמת   .2

 תשובה לשאילתא מישיבת מזכירות קודמת לגבי תפקידיה של מזכירות מצומצמת 

 באחריות   –מזכירות מצומצמת היא גוף עם נציגות של חברי מזכירות, עם סמכות מצומצמת  

 פרטניים. המזכיר, הדן בעניינים אישיים ו

 

 הנהלת חינוך ציבורית  .3

 מרכז ועדת חינוך.  –השתתף: אייל מור יוסף  

 . 18עד   0כדי לתת מענה לגילאים  ,אייל הציג את מטרת הועדה שתקום

 בנים תושבים.  3- חבר ו -  שמות  4בפני המזכירות הוצגו 

 צריך להיות חבר נציג ציבור, טרם נקבע. ש ,אייל הציג בקשה למועמד חמישי. המועמד

 

 ( 17/21מס' )   24.5.2021פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 

 הצגת המועמדים למזכיר/מנהל קהילה  .1

 מש"א   –מציגה: איילת ויצמן  

 מועמדים.  4לתפקיד מזכיר/מנהל קהילה, הציעו את עצמם  

 מועמדים נראו מתאימים לצוות איתור.  3

 נשלחו לגרפולוגיה ואבחון רקע אישי. שניים מתוכם מתאימים פחות.   

 עדו גולדסמן בן משק/תושב, קיבל ציון גבוה. עם יכולת גבוהה יותר. לכן הוחלט    

 להמשיך איתו.   

 עדו הגיע למזכירות והציג את ה"אני מאמין" שלו בפני המזכירות. 

 .  80/100%היקף משרה  

 מועמדותו של עדו לתפקיד מזכיר/מנהל קהילה. את   המזכירות אישרה פה אחד

 הנושא יועלה לאסיפה והצבעה בקלפי. 

 

 ועדת חינוך ציבורית  .2

 חברים: 2הציעו את עצמם    

 ציפי זריז   ✓

 יואל ליכטמן.  ✓

 שרה פה אחד את מועמדותם. יהמזכירות א

 בנים/תושבים הציעו את עצמם:

 אוהד לוברצקי  ✓
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 נילי בן טל  ✓

 אווה ליפשיץ  ✓

 הנושא יועלה לאסיפה ולהצבעה בקלפי. 

 

 ( 18/21)מס'                    13.6.2021פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 

נושא לא פתור עם חברים בנושא חבות העבודה. יש אי הסכמה לגבי שכר מינימום  

 לעובדי חוץ. 

יוקם צוות מתוך חברי המזכירות: אלי אלישע, מרדכי מונין, לאה שביט, שרית   סיכום:

 בן טל ומנהלת מש"א איילת ויצמן, לנסות ולפתור את הנושא. 

כי הנושא יוצג לעו"ד ולאחר חוות דעת משפטית הנושא יחזור לדיון במזכירות   הוחלט

 ויעלה להחלטת אסיפה. 

 

 חיובי ארנונה  .1

 משתתפים: ועדת דיור. 

עצה ערכה בדיקות של גודל הבתים בקיבוץ, עקב כך מחיר הארנונה שהקיבוץ יצטרך  המו

 . 7/2021-לשלם יתייקר החל מ

 שאלה: האם לחייב משפ' על חריגת בניה הכוללת מרפסת ומחסן? 

 כל חבר יקבל את מדידות ביתו. ותינתן אפשרות לערער.  סיכום:

 לגבי החיוב, יתקיים דיון נפרד. 

 

מחפשים מזכירה לענף הבניה. מה הצורך בהתייחס לעובדה שהקיבוץ גייס    – שאילתא  ✓

 עכשיו מנהל לענפי השירות. 

 

   19/2021מס'                      27.6.2021פרוטוקול מיום 

 מורשי חתימה בקיבוץ, כלבו, ועד מקומי. -עדו גולדסמן  .1

חתימה מטעם הקיבוץ במקום   היהיה מורשעדו גולדסמן קבלת אישור המזכירות ש

 , מנהל הקהילה היוצא.אלי אלישע

 אושר.

 

 משרד הדואר בקיבוץ .2

מנהלת מש"א, רותם כהן,   – מנכ"ל שגיב, איילת וייצמן   –משתתפים: שי שאלתיאל 

 אחראית דואר. 

שי הציג את נושא הדואר כבעיה לא מטופלת. שעות פתיחה לא מסודרות, חבילות  

 להסדיר את הנושא. שנשארות בחוץ וכו'. מבקש

 רותם תיארה את המצב הקיים. 
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 יבחנו את הנושא ביחס למה שנאמר בישיבה:  עדו גולדסמן ואיילת וייצמן סוכם:

 שעות עבודה, מי מאייש את משרד הדואר בקיבוץ, פתרון לחבילות שלא דרך הדואר. 

 שאילתא   .3

 בנושא מזכירה לענפי השירות. בהמשך לשאילתא

 מנהלת מש"א   – איילת וייצמןמנהל ענפי העזר,   –  ניר שנהבמשתתפים:  

ניר שנהב מבקש מזכירה לענף בחצי משרה. הסביר שיש לרכז את כל הפניות במקום  

כדי לייעל את המערכת מבחינת רישום וחיוב שעות עבודה, רכישות של ציוד   ,אחד

 . והתנהלות שוטפת של הענפים

 קהילה. ה לאה טוענת כי המשרה לא הכרחית ותעמיס על תקציב 

 חברי מזכירות קיבלו תשובות לגבי המשרה, והשתכנעו שהמשרה חשובה.   –סיכום 

 אושר.

 

 דיון בנושא חניות ומדרכות בקיבוץ  .4

 פרוייקטור.  – שי זינדרמןרכז ועדת תכנון,   –  דוד מנדל משתתפים:  

 טוענת כי נושא החניות של הרכבים הפרטיים לא מוסדר. מס'     נאוה רייב   

 החניות מוגבל ובנוסף, בתב"ע שאושרה, החניות בגבעה רחוקות מבתי      

 טיות שבעלי רכבים פרטיים    אהחברים. מבקשת להסדיר את החניות הפיר   

 שייכו לעצמם על חשבון שטחים ציבוריים שאינם מיועדים לחניה.    

 ג את התב"ע, ואמר שבזמן שהוצגה לא היו פניות בנושא והתכנון   שי הצי   

 עבר את אישור האסיפה.   

 תוקם ועדה לאיכות החיים בקיבוץ. מס' ועדות יתאחדו כדי לטפל     –  סיכום  

 היטב באיכות החיים של האנשים: חניות, טרמפולינות, זבל שמפוזר   

 בחצרות ועוד. 

 ת. באחריות הועדה למצוא פתרונו   

 יתפרסם דף הסבר מטעם הועדה.    

 

לאה מבקשת לקבל ממש"א דיווח לגבי חברים שאינם   –  שאילתא של חברת מזכירות ✓

 עומדים בחובת העבודה שלהם. 

 איילת תכין דו"ח לא שמי ותציג במזכירות.    –סוכם    

 

                   20/2021מס'       18.7.21פרוטוקול  מיום 

 ממונה בטיחות בקיבוץ –אלישע עדכון בנושא אלי   .1

אלי אלישע ימונה לממונה בטיחות בקיבוץ עם קבלת אישור ממשרד העבודה. כחלק  

 מהתפקיד, הוא יתפקד כיו"ר ועדת בטיחות ואחראי על כיבוי אש. 
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 בחירת נציגי ציבור למזכירות .2

 ציפי זריז, נטע דודזון, יעקב ענבר, אייל מור יוסף,  הציעו את עצמם: 

 שמות מבין המועמדים.  4. יש לבחור עמית זיו

 יובא לאישור האסיפה והצבעה בקלפי.  סוכם:

 

 עדכון משרד הדאר בקיבוץ .3

איילת עדכנה על ימים ושעות קבועות של פתיחת    –של שי שאלתיאל  בהמשך לשאילתא

הדואר למתן מענה לחברי ותושבי הקיבוץ. עוד לא נמצא פיתרון לחבילות אישיות  

 שמגיעות. 

 

  עבודת הקוסמטיקאית כדוגמא לסיבסוד/ושירות לקהילה בנושאים שונים: .4

כדוגמא את הקוסמטיקאית  עדו הציג  -הנושא: סבסוד שירותים לחבר על חשבון הקהילה 

 שמגיעה ממצפה רמון. הקיבוץ משלם לה על נסיעות ונותן לה חדר טיפולים ללא עלות. 

האם הקהילה צריכה לסבסד את העלויות הכרוכות בשירותים שונים לקהילה או עליה  

 לגבות מחיר שיכסה את סה"כ ההוצאות.

תכנון אל מול ביצוע, חציון ראשון   –: כי לאחר שעדו יציג במזכירות את התקציב סוכם

של השנה, נדון במזכירות בנושא שירותים לקהילה והאם הקהילה צריכה  

 לסבסד/לממן שירותים אלו. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 סיכום וועדת ישיבת וועדת בטיחות. 
 

 נוכחים : עדו גולדסמן,לולו טלמור,יוסי ליבוביץ,אלי אלישע. 

הוחלט לגבש ולרענן את הוועדה    ,שוועדת בטיחות לא התכנסה ולא פעלה ,לאחר תקופה ארוכה

 ואת פעילותה. 

 הנושאים שהיו על הפרק.

 תפקידי הוועדה וממונה הבטיחות.  -

 .  הרכב הוועדה -

 בחירת יו"ר -

עדת בטיחות ובכל  ועובדים חייבת להיות  25ום מעל כל מק בעל פי תקנות משרד העבודה 

 עובדים חובה במינוי ממונה בטיחות.   50מקום בו יש מעל 

מהעובדים. בוועדה יהיה יו"ר    50%מההנהלה ו  50%עדה להיות פריטטית ומורכבת ו על הו

 ומזכיר, תפקיד הממונה בוועדה לייעץ לוועדה ולמנהלים וללא זכות הצבעה.  

 לרבות קבלנים.  ,עיסוק בקיום נהלי הבטיחות לכלל העובדיםתפקידי הוועדה:  

ראינו לנכון שוועדת בטיחות בקיבוץ לא רק תפעל על פי תקנות המדינה ותתן מענה לעובדים  

 לצמצם אסור.  ,מותר להרחיב  .אלא להרחיב את סמכויותיה ,בלבד
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ועדת בטיחות תפעל גם בנושאי תעבורה ואש, הוועדה תטפל בכל דבר הנוגע לבטיחות   ,אי לכך

להבטיח נסיעה    מתקני שעשועים, מדרכות ,שיחיות, עצים מסוכנים , תעבורה. ,התושבים, כמו

 .תיתן מענה לנושא כיבוי אש , בטוחה להולכי הרגל וכן

  ,והן את עמית אמסלם  ,בתוקף תפקידו כאחראי על החצר , בחרנו לצרף הן את ניר שנהב ,לכן

 יוכל לתרום מהידע שלו בתחום.ש מהיותו לוחם אש 

הן    ,אני לקחתי על עצמי את השמשת כל ציוד כיבוי האש ברחבי הקיבוץ ובכל המקומות

 ענפים. בהציבוריים והן  

  ,שילוט מתאים, תתגבר בבמפרים ומחסומים תציב ,ועדת בטיחות תדאג לכל נושא התעבורה

 . חיות במקומות בהם יש הפרעה לראיהתדאג לגיזום שי ו להבטחת בטיחות הילדים והתושבים 

 אנו מקווים לשיתוף פעולה מצד כל התושבים 

 אלי אלישע 

 

 תעביר את זה הלאה 
 מקרה שהיה כך היה. 

 כל בוקר אנו קמים ומברכים את זה שהמציא את המזגן.  .הימים ימי שרב  .קיץ

בוקר בהיר התקלקל המזגן   , אבל עדיין לא נמצא מכשיר שלא מתקלקל, וכך  ,המצאה מעולה

אלי כהן   .השארתי הודעה למחלקת השירות לחבר ומיד הגיע האדם הנכון לטפל בבעיה  .בבית

    - המסקנה .מאחר ושוב הגז ברח , דקות  5השמחה ארכה בדיוק  .הכניס גזו ם הגיע איש המזגני

 בעיה רצינית וכדאי להחליף את המזגן. 

השאלנו מאווררים מהשכנים, ובלית   ,בצר לנו . הוזמן מזגן חדש וזה הגיע רק אחרי שבוע

 ברירה הזענו במשך שבוע עד לבואו של המושיע. 

אינו בקיא בהתקנה שכזו,   ,עם כל הרצון הטוב  ,מאחר ואלי  .כעת צריך להתקין  .אכן זה הגיע

בלי הרבה שאלות שינס מותניים וכעבור שעה קלה נשמנו   .הפנה אותי ל"מומחה" חיים לובנטל

 לרווחה, המזגן עובד. 

הרי לא מקובל לשלם לחבר על טובה שכזו ובכל זאת    ,חשבתי לעצמי איך אוכל להודות לו

 על העזרה שעזרת לי? החלטתי לשאול, נו במה אוכל להחזיר לך 

 תעביר את זה הלאה. :התשובה שלו הייתה קצרה

 ל מסטריקו משהו והוא בשמחה שלח אותי לביתו לקחת. וקשתי לשא י כעבור כמה ימים ב

מאוד התחברתי לבקשה  והחלטתי לעשות  ככל יכולתי, לכן אני כותב את הסיפור ופונה לכל  

 אעשה זאת בשמחה.   ,וכל לעזורמי שזקוק לעזרה כל שהיא שיפנה אלי, ובמידה וא

אני חושב שלכל אחד יש מה לתת ולהעביר הלאה, אם במעשה טוב ואם במשהו רוחני או גשמי.  

 תמיד יש את אותו מישהו שזקוק למשהו שאינו יכול לעשות או שחסר. 

 אני בטוח שבחברה שכזו אנו רוצים לחיות, שכולנו בעזרה הדדית וערבים זה לזה. 

 אלי אלישע  ---- שבת שלום                                                                        
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 הדשא של השכן 

בוערת תרתי משמע. חם. לח. ימים רבים נמדדת טמפרטורה של    העונה הבוערת בעיצומה.

כאשר אני אומר,   ,מעלות, בשעת צהריים. אני מרגיש כמו אחד מזקני הכפר  40- קרוב ל

 שאני לא זוכר חום ולחות כאלה. יחד עם זאת, אני באמת לא זוכר חום ולחות כאלה...

 וימים רבים, עד צאת הנשמה. אל תוציאו ממחטות, הכל בסדר.   אנו עובדים, מצאת החמה

השתילים נקלטו, הרימו ראש והצהוב נראה למרחוק... בקדמת   ,כיכר הכניסה פורחת ושמחה

ם ראש, עץ מיוחד שנקרא קולבילאה. זהו קרוב משפחה של הצאלון. העץ הוכן הכיכר, מרי

כאן, על ידי צוות הנוי. שיחים נוספים שנשתלו, יבצבצו בהמשך מבעד לחמנית החופים  

 הצהובה. 

, עברו כיסוח מלא, לאחר שנקלטו היטב. סביב השכונה נשתלו שיחי  הדשאים, בשכונה החדשה

 דודונאה, ליצירת תיחום. 

, אנו משלימים בימים אלה, החלפת קרקע, בחלקים העליונים, בשביל המוביל לבריכה.  עהבגב

 כל זאת, כדי לשתול שיחים חדשים במקום אלו שהתייבשו.

 בכלל הקיבוץ תוגברה והירוק ירוק יותר.  ההשקיה

אין צורך להיבהל. השיחים   ,זו העונה לגיזומים  .בשיא המרץ נעשים בכל הקיבוץ גיזומים

 ם לצמוח, בשניה שאנו מסיימים ומפנים את הגב.ממשיכי

של שיחים, לצורך שיפור בטיחות, בעיקר בצמתים   אחרונה ביצענו מספר גיזומים חדיםל

ומפגשי שביל עם כביש. בשבועות הקרובים יבוצעו מספר גיזומים נוספים למטרה זו במקומות  

 נוספים. 

רוח כמובן( גם לעשבים שוטים וגם מבוצעים מידי יום )ריסוסים בהתאם ל ריסוסים ועישוב

לעשבי הקוטב, בתוך מדשאות ומסביבן. אלו האחרונים, הידועים בקוציהם, מתפשטים בקצב 

איום ונורא. אם אתם רואים כאלו, אני ממליץ לאסוף אותו ולעקור מן המרכז. את מה  

 שעקרתם שימו מיד בפח. ככה תמנעו הפצת זרעים. 

רוייקט מעניין שכלל, עקירת השתילים הישנים, הכנת  , הושלם פבאיזור הכניסה לכל בו

הקרקע ושתילה מחודשת, של שתילים חדשים, מסוג חרציתן מאפיר. זהו צמח כסוי, עמיד  

ביובש ופגעי מזג אוויר, הפורח תקופה ממושכת. את האיזור תחמנו במיכלים גדולים שאויירו,  

שנקרא פרוטיאה פינק אייס. צמח זה  לבקשתינו, על ידי קטיה רדין. במיכלים שתלנו צמח נדיר

מהווה נציגות נוספת למשפחה. ארבעה נציגים שלה כבר   ,השייך למשפחת הפרוטאיים

. אלו הצמחים עם הפריחה המיוחדת שאתם רואים, תולים שם. שמם, אגב, לויקוספרמוםש
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צמחים  בכל פעם שאתם מגיעים לכלבו. כרגע הם לא פורחים אז אל תלכו עכשיו... לענייננו, ה

החדשים, מתאפיינים גם הם, בפריחה מרהיבה ומיוחדת. אני מקווה שנזכה בפריחה כבר  

 המיוחד, נקדיש כתבה בעלון הבא.  על אופי השתילה באביב הבא. כדי לא להלאות אתכם

לידיעתכם, החל מחודש אוגוסט השנה, כל עבודה באיזור הגינה הפרטית, תבוצע בחיוב לענף  

ש"ח, לכל שעה או חלק ממנה. לקראת כל עבודה כזו, ניפגש,  100 -הנוי. עלות העבודה 

 נעריך את היקף העבודה ונקבע מועד לביצוע.

 

המשך שתילות, גיזומים, עישובים, כיסוח דשא וכל מה שעושה לכם, ירוק ונעים  מה הלאה?

בעיניים. כאן המקום להודות לצוות שמזיע ליטרים של זיעה, בכל יום. טמיר, רון, עומר, 

סאלם, אילן, גרציאלה, קטי וכמובן בועז. אל אלו , מצטרף, שילה, בחפירות מיוחדות. תודה  

 לכולם! 

 סופ"ש נעים 

 דב

 

 

 ושפע ברכות מזל טוב 

 לאלברטו גולדמן 

 , להולדת הנכד

 בן ליעל ושיר

 בית משאבי שדה 
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   טעם של פעם
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 זכריה שדה )טודי( 

  ,סעיד הגדול חשיי ל היתה שייכת   ,חלסה היה   הקודם ששמה ,חלוצה . אנשי חלוצהמ טודי היה 

 ע"י הקרן הקיימת.    השטח נקנהשברח למצרים. 

   ,גרעין הכשרה מגויסת בגבתולאחר מכן ב  בפלמ"ח ובפלוגות עבודה בהרצליה  הייתי

בהתאם לצרכי   ,איפה נשב ומה נעשה קבעההתנועה הקיבוצית ובוץ המאוחד  יקהיינו חלק מה

  היתה רמה גבוהה של הגשמה  . לחזק את רביבים המבודדת ,לחלוצה  כך הגענו מדינת ישראל.

   ידענו שזה מקום קשה ביותר.ש למרות ,לא פקפקנו לרגעו

אוניברסיטת חיפה ערכה מחקר על קרקעות חלוצה. הייתי שותף במחקר. באתי עם רקע  

שהיו   ,במים מליחים של רביביםבחלוצה ומים מליחים מהבאר שחפרנו שאבנו   חקלאי.

מספיק   נובעצם לא הבאבל   ים גידלו. א ניסינו לגדל את מה שהבדוו  ,מלוחים קצת פחות

 בחקלאות. 

לא רק אצלנו, בכל המקומות בהם ישבו "חלוצים" אנשי   ,בגמר מלחמת השחרור עזבו רבים

רצינו תגבורת כדי להתחיל מחדש. חשבנו שאדמת חלוצה לא טובה לחקלאות   הפלמ"ח.

נראו לנו כשטח    שטח מישורי ובאר מים מתוקים בתחנת ביר עסלוג' פשנו מקום אחר.י וח

 . מתאים יותר לחקלאות.

כדי לשכנע את חברי הכשרת גינוסר   (רות זריז, ישראל דגני ואני)  לגינוסר  במשלחתיצאנו 

כמי שכבר ישבו במקום   , ברנו הרבה ציונות. חשבנו שיש לנו זכויות יתריד להצטרף אלינו. 

  צו האומה וכו'. ,בדנויאש נו י בקורבנות. דם חבר   ושילמ ו ההתיישבות בתקופה קשה של מלחמה

 למרות רצונם להתיישב ליד הכנרת.   ,ובאוקיבלו את צו התנועה  ,הגינוסרים  ,והם

שיבטא גם   ,הכשרת גינוסר מנתה הרבה חברים והם נאבקו על שם חדש למקום ההתיישבות

 אותם. 

 בקיבוץ היה טודי מרכז הפלחה. 

כולל הסבתא,   ,עם כל המשפחהלגור שם בקש לעבור  טודיובשדות,  מגורים פעם היה לנו בית 

 רכב למרכז הענף(.  לא ניתן היה אז לרכוש) כדי שיוכל להיות קרוב לעבודת האדמה

( והתמיד  שאבי שדהמביבים ר )אחרי מספר שנים לקח טודי על עצמו לרכז את שטח ר"מ 

 בזאת מספר שנים. 

מורי פירות מעשה  יבביתו. יכולת למצוא שאהבתו לבישול התבטאה בהיותו טבח בקיבוץ וגם 

 ידע לנצל את הפירות והירקות בטרם נזרקו לפח. הוא  ידיו. 

וברחבי  משק צעירים בדד אמנים וע ובהמשך גם בצילום ובציור  אהבתו לאמנות התבטאה 

 . ואף הקים את הגלריה בקיבוץ ,שהיה מגויס לתפקיד זהכ ,הקיבוצים

 . מנשה קדישמןהאמן  עם ו רות שלוסעם האמנית  עבד

 ואוריה ז"ל.   רונית שדה  ,תלמה אפוד הם הםי נישא לרחל וילדטודי 

 . 2013טודי נפטר בשנת 

 2007בשנת   ראיינה טובלה


