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(המשך בעמוד הבא)

פרוטוקול ישיבת הנהלה-כלכלית מספר 5 מ-16 ביולי

סיכם: יזהר

נוכחים: ניר עלי, יזהר לנדאו, יונתן לביא, אורי גלעד, מוטקה בן-הלל,  עופר נאור, חנוך פרידמן, אתי חובב;

חסרים: ג'יין עוזרי, נדב נאור, ליאור שיר, פליקס מלול.

דיווחים ועדכונים  -  מוזמנים: ישראל חן ודרור ניסן

קרקעות נחשון

ביקשו בדיון  ושטחים-זמניים.  שטחי-קבע  של  החלוקה  על-פי  נחשון  שטחי  של  תמונה  הציג  יונתן   א. 

החברים לבחון אפשרויות החלפה. הנושא ייבחן ע"י יונתן ודרור מול רמ"י;

מהסדר-הקיבוצים. חלק  שהיו  בשטחי-השבה,  השימוש  לגבי  דעתנו  לחוות  התבקשנו  שטחי-השבה:   ב. 

השטחים קרובים למושב בן-נון, והם עדיין מעובדים ע"י נחשון, אך למעשה אין לנו מעמד לגבי עתידם;

 ג. הסכם-חכירה: היה מאמץ להגיע להסכם חכירה לדורות עם רמ"י. כרגע נתקלים בקשיים ביורוקרטיים,

והנטייה היא לחתום על הסכם ל-5 שנים, כדי להבטיח את שטחי-הקבע;

ממתינים עכשיו  במתווה-הסדרה.  שאנחנו  לכך  מאומצת,  עבודה  של  שנים   4 לאחר  אישור,  קיבלנו   ד. 

לקבלת דרישה לתשלום להשלמת העסקאות ביקב, במחלבה ובמחסן לול;

 ה. הקמת מחסנים באזור ארן: הביצוע מתעכב כיוון שיש צורך בעדכון המגרשים על-פי התב"ע. הפרויקט

יתחיל כנראה רק בתחילת 2019;

ו .דלילה: ממתינים לשמאות על שטחי דלילה;

לכניסה הצמוד  החרובים  בשטח  חלקה  לגבי  הסכם-ויתור  על  חתם  נחשון  קיבוץ  המשבצת:  הסדרת   ז. 

לקיבוץ.

הפרוטוקולים של
נבחרי נחשון



ישיבת הנהלה-כלכלית - המשך

דו"ח כספי
 ישראל הציג דו"ח כספי ומצב חשבונות-הבנק השונים של אחזקות והקהילה. ישראל ויונתן עדיין לומדים

את הנושא. בסיכום החצי-שנתי יוצג דו"ח מפורט, כולל גם מצב הנכסים הפיננסיים.

דלילה
 יונתן נתן סקירה מקיפה לגבי השתלשלות העניינים עד היום והמצב בו אנו נמצאים כעת.

 הוועדה-המחוזית ירושלים אישרה הקלה הקשורה במתן היתרי-בנייה בדלילה לשלב הפיילוט. עם זאת,

 ברגע שנציג את התוכנית לחיבור הדרך לכביש 383 מאושרת ע"י נתיבי ישראל (מע"צ), הם ישקלו

הרחבת ההקלה לכלל שלב א' של הפרוייקט.

 בשלב זה הנקודה הקריטית ביותר היא השמאות על השטח. נקודה זו תכריע לגבי היכולת שלנו להכניס

שותף אשר יראה במקום השקעה כלכלית כדאית. הצפי כרגע, תחילת הפעלת הפיילוט – תחילת 2019.

נורדישון
 כפי שצפינו, איחוד דירים והעברת בעלי-חיים גורמים לירידה בתפוקות. עם זאת, יש התקדמות מתמדת

 ושיפר בכל הפרמטרים. עדיין ממתינים לקבלת התר-בנייה לסככה נוספת, דבר שיאפשר העברת כל

 העדר לנורדיה. חצי-השנה הראשונה מראה הפסד כספי. מוסכם להזמין את דורון וגדי לישיבת ההנהלה

הבאה לקבלת דו"ח מסודר.

מימי-איילון
 העיסקה, כפי שהוצגה להנהלה-הכלכלית, הושלמה, וכעת מנהלים מו"מ מול רשות-המים לגבי מעמד

 האגודה כ'ספק קולחים אזורי'. כל השותפים אמורים לקבל אישור הנהלות למהלך ולמשמעויות הכספיות

 הנגזרות. דיון רחב בנושא יתקיים בקרוב בנוכחות יו"ר מימי-איילון, וכלכלן שיציג את המשמעויות

הכספיות, כולל גם את עלויות המים.

סיור מקצועי באנגליה וגרמניה – מערכות פוטו-וולטאיות
אנרגית ניצול  בתחום  כיום  המיושמים  פתרונות  ללימוד  משלחת  במסגרת  נסיעה  על  דו"ח  מסר   יונתן 

שטחים המנצל  דבר  במאגרים,  רפסודות  על-גבי  פאנלים-סולריים  הצבת  המשמעותי:  החידוש   השמש. 

בשנים שייתן  דבר  למערכות,  אנרגיה  לאחסון  פתרונות  הוצגו  בסיור  מרמ"י.  אישור  בקבלת  צורך   ללא 

 הבאות יתרון כלכלי משמעותי למערכות הפועלות - מטבע הדברים - רק בשעות-היום.
 

(המשך בעמוד הבא)

פרוטוקול ישיבת הנהלה-כלכלית מספר 6 מ-10 באוגוסט

סיכם: יזהר

 נוכחים: ניר עלי, יזהר לנדאו, יונתן לביא, אורי גלעד, מוטקה בן-הלל, עופר נאור, חנוך פרידמן, ג'יין עוזרי,

פליקס מלול;

חסרים: נדב נאור, ליאור שיר, אתי חובב.
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סיכומי חצי שנה 2018 - מוזמן ישראל חן

אחזקות נחשון:
 יש פער שלילי של 985,000 ₪ בין התוכנית לבין הביצוע, עקב שלושה ארועים חריגים (שאר הפעילויות

דומות לתוכנית):

• תשלום לעורכי-דין לטיפול בתביעת מס-הכנסה 350,000 ₪;

 • תשלום שימוש-חורג "טק קריירה" לרמ"י – 304,000 ₪;

 • הפסד בתיקי-ההשקעות – 250,000 ₪.

בעלי-כנף: בהתאם לתוכנית.

כרם: בהתאם לתוכנית.

אורות נחשון: בהתאם לתוכנית.

מונה נטו: בהתאם לתוכנית.

 דיר (נורדישון) וגד"ש (אסיפי-בר) אינם כלולים בדו"ח, מאחר והן פעילויות (אגש"ח) נפרדות, והן יוצגו

בישיבה הבאה של ההנהלה-הכלכלית.

 מקורות ושימושים

סך המקורות עמד על 4,338,000 ₪, לעומת תוכנית של 9,116,000 ₪.

 הסיבה להפרש נובעת מאי-ביצוע השקעות מתוכננות בסך של כ-5,000,000 ₪ דבר שייתר את הצורך

בלקיחת הלוואות בהתאם לתוכנית-המימון המקורית.

 סיכום: חצי השנה הראשונה של 2018 איננה מבשרת על שנה טובה במיוחד. עם זאת, מצבה הפיננסי של

נחשון יציב, כאשר כ-40 מיליון ₪ נמצאים בקרנות שונות - פנסיה, סיעוד, עתודה למס, פיתוח עסקי.

ישיבת מזכירות - המשך

מוטב מוקדם מאשר לא-כל-כך...
 לכל קוראינו ומדפדפינו ומעלעלינו ומגרגרינו ומייררינו ובכלל: שתהיה השנה

 החדשה המתקדשת עלינו - שנה טובה ורטובה, פורחת וצומחת ומוצלחת, שנת
 ברכה והרבה שמחה, שנת אושר ועושר ויושר וכושר, עם יותר שקט ופחות רטט,

     שנת בריאות, שנת חיבוק ואיפוק וסיפוק, ובקיצור – שנה הרבה יותר טובה!!
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טיול כזה יש רק פעם בשנה

טיול-קיבוץ למצפה-רמון
30 בספטמבר ו-1 באוקטובר

הנה חלפה שנה (הזמן רץ כשנהנים..), והגיע הזמן לצאת לטיול-קיבוץ.

 השנה נצא למצפה-רמון ונלון ב״צל במדבר״, חאן אקולוגי על גדות מכתש-רמון. בשונה משנים

 קודמות, ב"צל במדבר" יש גם חדרים עם מיטות וגם אוהלים, ומי שממש לא נוח לו לישון באוהל

על מזרון יוכל לישון על מיטה (כמות המיטות מוגבלת, ויש לתאם זאת מראש איתנו).

השנה ניסינו להתאים את הפעילויות והמסלולים לכלל האוכלוסייה.

ביום ראשון 30 בספטמבר

נצא מהקיבוץ בצהריים המאוחרים, וכשנגיע למצפה-רמון נתחלק לשתי קבוצות:

 קבוצה א' תמשיך עם האוטובוסים להר-גמל ותטייל בחזרה אל החאן, על גדות המכתש, טיול

מקסים של כחצי-שעת הליכה;

קבוצה ב' לשאינם מעוניינים לצעוד - יישארו בחאן ויתחילו להתארגן.

 בערב נאכל ארוחת-ערב חברתית, שבה כל משפחה מביאה משהו ואוכלים יחד. בהמשך הערב

נהנה ממרק-חם ומתצפית בכוכבים, בהנחיית הרצל, וכמובן - מאוויר המדבר.

ביום שני 1 באוקטובר

גם היום נתחלק לקבוצות:

המנסרה עד  קילומטר  כ-7  של  נחמד  במסלול  מהר-גמל  הליכה   - למיטיבי-לכת  א'   קבוצה 

(החולות-הצבעוניים);

 קבוצה ב' לפחות-מיטיבי-לכת - שאינם מעוניינים ללכת את המסלול – יסעו עם האוטובוסים

למנסרה ויצעדו לחולות-הצבעוניים, מרחק הליכה של מספר דקות;

קבוצה ג' לנשארים בחאן - שיעזרו בהכנת ארוחת-הבוקר, או סתם ינוחו בכיף.

ימלאו לא,  איך  ושם,  בחולות-הצבעוניים  ייפגשו   - ו-ב'  א'  קבוצות  ההליכה-  מסלולי   שני 

חול-צבעוני בבקבוקים, יעלו לאוטובוסים ויחזרו לחאן לארוחת-הבוקר.

החזרה כאשר   – ומרוצים(!!!)  שבעים   - הביתה  וניסע  הציוד  את  נעמיס  ארוחת-הבוקר   בגמר 

המשוערת לקיבוץ היא בסביבות 14:00.

אם טרם נרשמתם מהרו להירשם - ב'לינק' הנמצא בהודעות "מקומי".

הזקוקים להבהרות נוספות יתקשרו איתנו - חמוטל, אבנר מנשה וחן.
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קרן, אקטואריה, הפרשות, צבירה, פנסיה ועוד
 עפר נאור מנהל-קהילה / ליטו חנציס נציג קרן-מילואים / חני מוצ'ניק הנהלת

ק.מילואים / שחר שדה הנהלת ק.מילואים / נחמן גלבוע הנהלת ק.מילואים

 במהלך החודשיים האחרונים השלמנו סדרת פגישות עם חלק מחברי קרן-המילואים, במטרה לשקף את

 מצב הפנסיה שלהם, ולוודא שההפרשות נעשות כסדרן ומתאימות לכך, שבבוא יום הפרישה יהיה זכאי

חבר הקרן לקבל פנסיה שתהיה לפחות בגובה פנסיית-רשם, אליה מחוייב נחשון כלפי חברי האגודה.

 במהלך השיחות, שאותן ניהל ליטו חנציס, הוסבר לחברים איך מורכבת הפנסיה עבור השנים של

הקיבוץ-השיתופי ועבור השנים לאחר היום-הקובע.

 חלק מהחברים, שנמצא על-פי הדוחות שהם בעלי גירעון אקטוארי, ועל-פי נתוני היום לא יגיעו

 לפנסיית-המטרה ביום הפרישה, והם צוברים לכן גירעון אקטוארי, התבקשו להגדיל את גודל ההפרשה

כדי להצליח להקטין את הגירעון, או אף לסגור אותו.

 הוסבר לחברים שעל-פי החלטת הקיבוץ והקרן, גירעון אקטוארי שנוצר בשנים שלאחר היום-הקובע, ולא

ייסגר עד ליום הפרישה, יהיה ניתן להסבה כמשכון על הבית.

 במקביל התבקשו החברים לאפשר שוב פנייה למסלקה לקבלת נתוני צבירה עדכניים, כדי לוודא שלא

נשכחה לה קופה היכן שהוא, מה שיכול להיטיב עם נתוני הדו"ח הפנסיוני הקיימים נכון להיום.

 זאת הזדמנות להזכיר לכל החברים שבהחלפת מקום-עבודה, משיכת הפיצויים פוגעת בחסכון הפנסיוני,

 ומאחר שהפיצויים הם חלק ממרכיב הפנסיה ביום הפרישה, יילקח חלק זה של הפיצויים שנוצל כחלק

מאותה פנסיה לה החבר היה צריך לצבור.

 לאחר שנסיים סבב זה ונלמד את החומר שיתקבל מאותם חברים שהתבקשו להביא אותו, כדי לעדכן את

 הדו"ח האקטוארי של חברי הקרן, נרחיב את מעגל הפגישות לכלל החברים, כולל גם החברים החדשים,

 כדי באמת לוודא שלכל חבר וותיק או חדש תהיה צבירה פנסיונית שלא תהיה פחותה מפנסיית-הרשם

ביום פרישתו. גיל 67 גברים, גיל 64 נשים, על פי תקנון הקיבוץ נכון להיום.

     העברת זכויות על בית בנחשון / עפר
 למזכירות הגיעה בקשה רשמית לאישור מכירת בית בנחשון (העברת זכויות). על-פי התקנון,

 קיבוץ נחשון מחוייב לפרסם זאת למשך 30 יום, כדי לאפשר לכל מי שמעוניין ברכישת הזכויות

ליצור קשר עם בעלי-הנכס.

 הבית העומד למכירה הוא הבית של מאיר קלסקין ז"ל, ופרטים עליו ניתן לקבל אצל פאביאן

קלסקין 058-7090606.

 על-פי חוזה-השיוך של נחשון, מכירת בית בקיבוץ, כולל גם בית זה, נעשית לפי מחיר-השוק -

 ללא מרכיב הקרקע. העיסקה, ההתחייבויות, התשלומים, מס-השבח, מס-הרכישה - הם חלק

אינטגרלי בהסכם בין המוכר לקונה בלבד.

 הקונה את הזכויות חייב לעמוד בתנאי הקבלה לחברות בנחשון, לפני מימוש הרכישה.

5



שביל הדמים – או: 50 גוונים של אדום (צהוב?) / מוטקה
 בשבוע האחרון של יולי נערכה אצלנו התרמת-דם. השמועות אומרות שמצב מאגרי הדם במחסני

מגן-דוד-אדום הוא בכי-רע, ונעשים מאמצים להגדילם.

 לקראת השעה חמש אחר-הצהריים הגיע אמבולנס של מד"א  ל'משלט 200', הותקנו ארבע מיטות

וההתרמה החלה.

 28 חברות וחברים, צעירים ומבוגרים, נענו ובאו לתרום. הקריטריונים ללקיחת דם הוחמרו השנה, וחלק

 מהבאים נפסלו רק בגלל גילם. הם הביעו תרעומת על כך, משום שחשוב להם לתרום דם, ולא נראה להם

הגיוני לפסול אותם עקב פרמטר הגיל. לבסוף, מד"א הסכימו לקבל את תרומתם של 18 חברות וחברים.

 משה לב, רכז ועדת-בריאות, הביע נכונות לתרום דם, כפי שעשה בעבר. נאמר לו כי בשל גילו יוכל לתרום

 רק באישורו של רופא-המשפחה. משה לא התעצל, וניגש למרפאה שבה היה באותו יום רופא מבוגר,

 שהחליף את ד"ר פולק. הרופא המופתע אמר למשה שמעולם לא התבקש לתת אישור למי ממטופליו כדי

 שיוכל לתרום דם. בסופו של דבר, הוא נתן למשה סיכום-מידע-רפואי, וזה פסע עליז ומאושר, בחושבו

 שהבעיה נפתרה. אבל כשהגיע ל'משלט 002' הוא התבקש למלא שאלון סטנדרטי. ומאחר שדיווח על כך

 שלפני כ-50 שנה חלה במחלת הצהבת, הוא נפסל למתן דם. לא עזרו לו הסבריו על כך שבמשך 50

השנים הללו תרם מספר פעמים דם - מבלי שפסלו אותו – הוא נדחה.

 הבחורה המתרימה חייגה לרופאה כדי להתייעץ בנדון. אבל דבר לא עזר, ומשה נאלץ לשוב על עקבותיו

כשהוא מאוכזב...

 הידעתם? תרומת דם היא פעולה אצילית אך לא רבים יודעים שמעבר למימד המוסרי,
תרומת דם גם משפרת את בריאותו של התורם!!

אנו הולכים ברגל, הופה היי.. / מוטקה
רן עושה ספורט ומרגיש בריא

 איזה ספורט אתה עושה? כל יום הליכה של 10,000 צעדים. אני נעזר באפליקציה שיש בטלפון-הנייד

הסופרת צעדים. מרבית הצעדים נעשים בהליכה בשדות הקיבוץ.

 הולך לבד? בדרך-כלל עם אשתי רחל. מה המסלול? מסביב למטע-השקדים. כמה זמן? בערך שעה

הליכה. מתי? כל בוקר בין שש-וחצי לשמונה. בכל מזג-אוויר? בגשם לא הולך ולא עושה ספורט חלופי.

 כללי? במהלך ההליכה רחל ורן נהנים מהנוף, ובעיקר מהצפייה בגידולי-השדה. בדרך-כלל הם פוגשים את

 שומר-השדות וחברים נוספים הצועדים בשדות. ספורט נוסף? כל ערב עושה תרגילים עם משקולות של

שני ק"ג כל אחת.

 הסיבה לעשיית פעילות ספורטיבית? לטובת הבריאות ולמניעת מחלות. תמיד עשית ספורט? היו תקופות

שכן והיו תקופות שלא. כשהייתי מורה למכאניקה במוסד-צפית הייתי רץ עד למושב בן-נון ובחזרה.

 המלצה? להקפיד על תזונה נכונה, ולהשתדל לאכול מזון שמכינים בבית ולא מזון קנוי. ולסיום? אני מרגיש

בריא.
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דברים שרואים מכאן לא רואים משם  /  איציק

 ושוב יולי, ושוב אני בממלכה המאוחדת, ושוב

 המשפחה המרגשת עד כדי.., ושוב

 הלחץ-הפיזי-המתון לשתף את קוראי

המידעון והאתר, ושוב הכניעה...

המונדיאל והפרסונאל

 את תחילת המשחקים ראיתי בטלוויזיה

 הישראלית, וכמו כמעט-כולם מאוד התרגזתי

 על השדרנים והפרשנים החופרים

 והקשקשנים. את מרבית המשחקים ראיתי

 בטלוויזיה הבריטית, וההשוואות ממש

מתבקשות.

 באולפן הבריטי, לצד השדר, יושבים 3-4

 שחקני-עבר – בריטים ואחרים – ומנהלים

 שיחה נעימה, ללא צעקות והשתלחויות,

 כאשר כל-אחד מהם מדבר בתורו ואינו

 מתפרץ לדברי חברו. גם השדר לא קוטע

 אותם ולא דוחף בכוח את התובנות שלו.

 בקיצור, אין בכלל "תרשה לי, אני לא הפרעתי

 לך ואל תפריע לי" האופייניים לשיח הישראלי.

 וגם אחרי שהנבחרת האנגלית מנצחת

 ברבע-הגמר את קולומביה הכסחנית

 ומעפילה כנגד כל התחזיות למשחק

 חצי-הגמר - ארוע היסטורי בכדורגל האנגלי

 – אין "צרחות מאיר-איינשטייניות" ו"חפירות

 שגיא-כהניות", אבל יש הרבה מאד צחוקים

ושמחה – באולפן ובשכונה כולה.

קמפינג שמפינג

 יצאנו לארבעה-וחצי ימים של קמפינג

 בחורשת אלונים עתיקים בדרום-מזרח

 המדינה. נכון שרוני מצוייד ומתוקתק לכך,

 אבל בכל זאת מדובר בארבעה לילות

בשק-שינה על מזרון-אוויר באוהל מודרני.

 חורשת הקמפינג איננה יער, אבל ניתן

 להתבודד בה ולהתרחק מכל השכנים.

 בשטח אין כלל חשמל, אבל יש

 מבנה-שרותים נקי ומסודר מאוד, עם

 מים-חמים (ונייר-טואלט וסבון בשרותים!!).

 והכי חשוב: האנגלים המוזרים נוהגים

 להתקלח דווקא בבוקר, כך שבערב

  המקלחת היא פרטית לגמרי..

חמישים גוונים של חום-צהוב

 ממש קשה להאמין, אבל אנגליה סובלת

 מגל-חום חסר-תקדים ומעצירת-גשמים

 ארוכה – כחודשיים(!!) – וכל המשטחים

 הירוקים-תמיד הפכו לחומים-צהובים בגוונים

 של הנגב הישראלי.. הטמפרטורות ביום –

 ובלילה - מתקרבות לאלו של ישראל באמצע

 הקיץ, ובהתחשב בכך שאור-היום מפציע

 כבר לפני חמש בבוקר והחשכה יורדת רק

 בסביבות עשר בלילה, והבתים באנגליה

 מתאימים לחורף ולא כל-כך לחורף (מישהו

ראה פה מזגן?), הימים אכן ארוכים וקשים.

 לא ידוע לי אם רננה רז ביקרה לאחרונה

 באנגליה, ובכל זאת ניתן לקבוע בעצב

ובוודאות כי "אנגליה מתייבשת"...

בחולצה קצרצרה ושתי צ..

 אפילו "זקני וימבלדון" אינם מאמינים למראה

 עיניהם – אנגליה כולה, ללא הבדל

 גיל/מין/צבע/גודל, לובשת מכנסיים-קצרים,

 חולצות-טי, סנדלי-אצבע ("הוויאנס")

 ומשקפי-שמש... נכון אמנם ש"אופנת קיץ

 2018" אינה מחמיאה לכולן ולכולם, אבל

 כשהטמפרטורות נושקות ל-35 מעלות בצל,

אין מדקדקים בקטנות כאלו...
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ידידו הטוב ביותר של האדם  /  מוטקה

ברוקולי - כלבם של יוגב, עידית ויואב
שם הכלב? ברוקולי. גדל אצל? יוגב, עידית ויואב.

 למה? תחילה הוא הסתובב במרכז-הצעיר והילדים קראו לו דובל’ה. אבל מספר שבועות לאחר מכן נפטר

 למרבה הצער דב תמיר ז"ל, ולא היה נעים להם לקרוא לו בשם זה. הווטרינרית בכרמי-יוסף איפיינה אותו

 כ"בורדר-קולי" מעורב עם משהו לא מזוהה. יוגב שמע אותה והציע ששמו יהיה "ברוקולי", ושם זה התקבל

במשפחה.

 איך הגיע אליכם? במשך שבוע הסתובב ברחבי הקיבוץ, לאחר שכנראה מישהו החליט להיפטר ממנו,

 וכידוע,  קיבוץ הוא מקום טוב להיות בו כלב... רחמיה של ענת יואב נכמרו עליו, והיא חיפשה לו בעלים.

 משפחת סלומון/חכימי ידועה כמשפחה אוהבת כלבים, ורק מספר חודשים קודם לכן, נפרדו בצער

 מכלבתם "טובי", שנפטרה ממחלה קשה. לפיכך היו בשלים לקבל כלב חדש. בשבוע הראשון הוא כבר

הרס להם את כל מה שהיה במרפסת.

 מי מוציא אותו? בבוקר עידית ובהמשך היום יואב. מה עם ההפרשות? הוא כלב נקי ועושה את צרכיו רק

 בין השיחים ולא באזורי מגורים. מה עם האוכל? יואב קונה את המזון הזול ביותר - 20 ק"ג ב-150 ש’’ח -

ואת הקניה הוא עושה בחנות "תנו לחיות לחיות", או במקומות שבהם יש מבצע.

 טיפולים וטרינרים? ברוקולי הוא חביבם של הפרעושים, ולפיכך הוא מקבל כדור פעם בחודשיים, שעלותו

250 ש’’ח. כל השיטות האחרות לא עזרו לו.

 מה הסוג של ברוקולי? הוא "בורדר-קולי" מעורב, אולי עם "פוינטר". הוא כלב- ציד, ומנסה לרדוף אחרי

חתולים וכלבים, אבל לצערו הוא קשור ברצועה. כאשר הוא מריח תנים, הוא ממש משתגע.

 הערכה כללית? ברוקולי הוא כלב חכם ונוח לגידול. בלילה הוא ישן כמו תינוק, על מזרון בתוך הבית.

 למרות שהוא ישן חזק, הוא חש בנחש, שהחליט לאמץ את ביתנו. מי יודע מה היה קורה לולא ברוקולי היה

 בבית, ונחש-הצפע היה פוגש את אחד מבני המשפחה? כשבני-הבית יוצאים לעבודה ולמערכת-החינוך

ברוקולי נשאר קשור. כשהוא רוצה לאכול או לצאת לטיול הוא יודע לבקש.

 ארועים מיוחדים? בראשית דרכו במשפחה הוא גדל בקצב מדהים של 2 ק"ג בשבוע. למזלנו, לא התמיד

 בקצב זה. פעם לקה בקלקול-קיבה ובילה את רוב זמנו קשור במרפסת. דבר זה לא מנע ממנו לקפוץ

 בעקבות חתול חצוף, שהעז לעבור ליד המרפסת. למזלו החבל היה מספיק ארוך, והוא הצליח לנחות עם

שתי רגליים על הקרקע, וכך נמנעה עוגמת-נפש רצינית במשפחה.

 המלצה חמה של יואב? לכל משפחה לגדל כלב, שמחזיר הרבה מאד אהבה.

נפל בחלקו של ברוקולי מזל גדול, שזכה לאימוץ במשפחה שכה אוהבת כלבים.

בבריכה של נחשון /  ענת א.
 בבריכה של נחשון / משחקי המים / ילדים דולגים קופצים / דולגים ורוקדים / כך ועד לשמיים / עוד

ועוד. //

 שחקו ילדים / עשו בגלים / שוטו עשו בגלים / ואיזה קרנבל / ואיזו חגיגה / כל הגדה מים גואה / מים

כחולים טובים / את הנפש כמו מרווים. //

 כן, את הנפש / שכל-כך למשחק צמאה / צמאה ורווה, מעשה הדג / וככה שוב ושוב באושר /

המשחק הזה מבוקר עד ערב / ועד רדת חשכה / ויעל אך ירח ראשון / ובריכת נחשון / נמה שנתה. //
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השיר לא סתם, הוא רק מתחיל...

 לא צריך להיות חלוץ, לא נדרש בכלל תירוץ / גם אם אין לך כיווץ,
 ואתה אינך לחוץ / רק נכנסת למרוץ, הנושא מיד יצוץ / לא יועיל

 פרצוף חמוץ, לא נדרש גם חיל-חילוץ / פתע צץ לו מין עיקצוץ, בלי
 שום קשר לביוץ / אם פתאום אתה רבוץ, וממש חייב גיהוץ / ויותר
 מכך – שיפוץ, שיחזיר לך קמצוץ / אל תפנה לאיש הגוץ, בטח לא

 למלך עוץ / אם תרצה להיות חרוץ, אל תראה בכך אילוץ / יש
 עצה טובה לעוץ, הישמר לך מסטוץ / כי בתור חבר קיבוץ, בעיקר

 כזה של שמוץ / מחכה לך שיבוץ, גם בפנים וגם בחוץ / ואפילו אם
 תרוץ, ותהיה ממש רחוץ / עוד צפוי לך קיצוץ, בנוגע לחיצרוץ /

 העניין כולו נעוץ, בטיבו של הבצבוץ / תתכוונן אל ה- פיצוץ,
 שישאיר אותך עקוץ / ופתאום חידוש יצוץ, ואולי הוא סתם שיקוץ /

 כי העסק קצת פרוץ, מן האצבע הוא מצוץ / ועכשיו ממש נחוץ,
 לפרמט את האימוץ / כי הוכח שהקירצוץ, הוא בכלל קנה רצוץ /
 ואפילו אם נרוץ, לא נמצא את ארץ אוץ / כי בסוף של כל קפצוץ,

 מסתתר לו הפצפוץ / כי אפילו הקימוץ, מסתיים לו בציוץ!
   

 ברכות חמות למשפחה החדשה שהתקבלה לחברות בנחשון - מור
 בר-נתן ושי כהן, הבן איתמר והבת אריאל – ואיחולים לקליטה טובה

 ומהירה - בקיבוץ בכלל ובביתם החדש בפרט (שאותו רכשו מבן סלור,

 הנכד של נעמה ברזילי). כן תרבינה משפחות חדשות בביתנו המתחדש

וההומה (שוב) מתינוקות!!

 

ושוב איתכם, ושוב איתכם...
 עם פתיחת שנת-הלימודים תשע"ט אנו מאחלים לכל תלמידינו - בכל

 מסגרות-הלימוד – שנה פוריה, מעניינת, מעשירה, מרחיבת-אופקים -

ונטולת-שביתות!!
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 הקריאה בעמוד זה אינה מומלצת ל: מחבקי / מנשקי / משתטחי / מקמבני / מודחי / מקופחי

 / שורפי / נוגדי / מזרזי / מונעי / נגמלי / מאוכזבי / מפקיעי / מקורבי / מעודדי / פורצי / מלחכי / מאכילי

 / מקורקעי / מחזירי / מתקמבקי / מתמרחי / מבשלי / מאריכי / מפחיתי / מפתחי / מטשטשי / מעוותי /

 מסיתי / מפעפעי / מזפזפי / מפריחי / מסורבי / מוקיעי / מורחי / מעופפי / מעוקבי / מסרסרי / מקרקעי

                 / מזריקי / מערבבי / מסניפי / מופחתי / מתקרבני / נוגדי /

 בגיליון הבא (בלי תרוצים): עריכה כרגיל * איורים כידוע * הדפסה כראוי * סיוע-טכני

 כביכול * קיצוצים כנראה * סעד-רוחני כמקובל * "ממים" גם-וגם * השמצות כדבעי * פאשלות כנהוג *

 כיבודים כיאה * מחמאות כזה-כאילו * צפצופים באקראי * אורך-רוח כנדרש * תכנים כאמור * חפירות

 כמתבקש *  הטבות כתמיד * סקופים כמפורט * הגהות כזכור * העדפות כצפוי * אנחות אין-על-מה-
 לדבר * הבטחות כדאשתקד * חידושים כמתוכנן * רווחים כמובן * קשקושים כתמול-שלשום * צלצולים

פצפוצים  * חבל-על-הזמן  מרמורים   * כמשאת-נפש  נוקדנות   * ככתבם-וכלשונם  ציטוטים   *  כבעבר 

פיצוחים  * כב"גוגל"  דיוור-ישיר   * כבראשונה  ירידות   * רק-בימי-חול  זפזופים   *  כבימים-ימימה 

* כהוויתם  זעזועים   * כדברו  סבסובים   * כמצווה-מלומדה  עמימות   * כאידיאל  דיוקים   *  כמטרת-על 

זלזולים  * כבילט-אין  פיזוזים   * כמורשתו  תובנות   * כבימים-ימימה  געגועים   * בראשי-תיבות   ריכולים 

פספוסים  * ככה-וככה  עצות-קלוץ   * כפרשנותם  גילויים   * ככוונת-המשורר  עירויים   *  כלאחר-יד 

* חבל-על-הזמן  * פצפוצים  כמו-חדש  * השמצות  אין-על-מה-לדבר  * רפרופים   על-אחת-כמה-וכמה 

 סבסובים כמצוות-האל * זיגזוגים כמשתמע * זיופים כתירוצים * זמרירים כפשוטם * זעזועים כמתרחש *

            פזמונים כהבטחה * ערבובים כדרלעומר *

 והפעם:  דברים שאתם צריכים  ל ה ג י ע  להגיע לגבורות @ להגיע לבאר

 ולא לשתות ממנה @ להגיע לכל הרוחות @ להגיע עד הלום @ להגיע בזמן @ להגיע לשמיים @

 להגיע לפרקך @ להגיע עד עברי פי-פחת @ להגיע עד דמעות @ להגיע לפסגה @ להגיע למסקנות

  @ להגיע בלי להזיע @ להגיע עם ולעזוב בלי @ להגיע לגיל שאפשר להתחיל @ להגיע לפורקנך @

אל להגיע   @ לשיא-היכולת  להגיע   @ ליציע  להגיע   @ המחיר  בגלל  להישאר  השם,  בגלל   להגיע 

 המנוחה והנחלה @ להגיע מהכא-להתם @ להגיע לרקיע-השביעי @ להגיע בגלל, להישאר למרות

 @ להגיע לסיפוק @ להגיע לשאול-תחתיות @ להגיע בדקה-התשעים @ להגיע למצולות @ להגיע

           ולהשפיע @ להגיע עד-אבסורדום @ להגיע למעלות-קדושים @ להגיע כל עוד רוחך @

דברים שאתם צריכים להספיק לפני ש..
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אנו הולכים ברגל, הופה היי.. / מוטקה
רן עושה ספורט ומרגיש בריא

 איזה ספורט אתה עושה? כל יום הליכה של 10,000 צעדים. אני נעזר באפליקציה שיש בטלפון-הנייד

הסופרת צעדים. מרבית הצעדים נעשים בהליכה בשדות הקיבוץ.

 הולך לבד? בדרך-כלל עם אשתי רחל. מה המסלול? מסביב למטע-השקדים. כמה זמן? בערך שעה

הליכה. מתי? כל בוקר בין שש-וחצי לשמונה. בכל מזג-אוויר? בגשם לא הולך ולא עושה ספורט חלופי.

 כללי? במהלך ההליכה רחל ורן נהנים מהנוף, ובעיקר מהצפייה בגידולי-השדה. בדרך-כלל הם פוגשים את

 שומר-השדות וחברים נוספים הצועדים בשדות. ספורט נוסף? כל ערב עושה תרגילים עם משקולות של

שני ק"ג כל אחת.

 הסיבה לעשיית פעילות ספורטיבית? לטובת הבריאות ולמניעת מחלות. תמיד עשית ספורט? היו תקופות

שכן והיו תקופות שלא. כשהייתי מורה למכאניקה במוסד-צפית הייתי רץ עד למושב בן-נון ובחזרה.

 המלצה? להקפיד על תזונה נכונה, ולהשתדל לאכול מזון שמכינים בבית ולא מזון קנוי. ולסיום? אני מרגיש

בריא.
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פינת טבע / כתבה ואיירה: אפרת שוב

מי זה בא לכאן עכשיו?
כך לכבוד ראשית הסתיו?

אתמול ראיתי את הראשון,
הוא צייץ לי בחלון,

קטן ושובב,
מקפיץ את הזנב,

לבוש שחור-אפור-לבן,
הנחליאלי כמובן!
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motke@knn.org.il / 050-8674559 - שלחו פתרונות למוטקה במייל או בוואטסאפ
בין הפותרים ראשונה יוגרל איציק.
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תשבץ קיבוץ / אפרת שוב

מאוזן:
 1) מכהן בממשלה; 4) הן מתגלגלות; 10) דוד של כולנו, הסתובב פה בלילות, ודאג לכל ילד וכבשה (5,4);

מן לבוש לסוס, קיבלנו כאלה אצל האורטודנט; 16) השריר  12) דיברו מילים גסות; 13) בחן בלשונו; 15) 

 הפועם בגופי; 17) מאלופי הכדורגל, פחות במונדיאל האחרון אבל לא נורא; 19) הר בארה“ב, בעל ארבעה

גם ויש  לקיבוץ  צהוב בכניסה  אחד  יש   (25 לאייר;  לרשום בצבע,   (23 מוסר;  איברים בעלי   (21  פרצופים; 

 במגרש הכדורגל הזנוח; 26) פתחו באש; 27) השתעממו באופן מופגן; 29) מן בד רך ונעים; 31) לא אנחנו;

32) סוג של גמדון קטן; 33) לב העניין, חשיבות העניין;

מאונך:
הקהילה מן  חברינו  למדו  שם   (3 מש;  זז,   (2  ;(6,3) בקיבוץ?  ביותר  המפחיד  הצריף  את  מכיר  לא  מי   (1 

 האתיופית (6,2); 4) היי, שלום, וגם שם בית הקפה החמוד בנווה שלום; 5) מוכן לקטיף ואכילה; 6) שכנינו

(9  ;(7,2) (כ“ח)  יבין  חיים  של  כינויו   (8 מאגם;  גדול  מאוקיאנוס,  קטן   (7  ;(4,4) בנחת  להם   המעורבבים 

 מותיקינו, מייצר חלונות וכלים מעוררי פליאה, וגם ש“מ של ותיקים נוספים; 11) חתיכה קטנה מהאוכל; 14)

 ארץ ישראלי, זמר (ש“פ), ואפילו נכד קיבוצי; 18) בהתחלה היו פה רק קוצים ו- ראו רמז ב-4) מאוזן; 20) מי

 שומר על החיילים?; 22) שקיק להכנת משקה חם; 24) גן ותיק וגם פרח נאה הממלא את קיבוצנו הקטן; 28)

גם לציפור וגם לשומרים הצעירים; 30) איך אמר הילד מרחוב שומשום? ”אני פה, אבל אני רוצה להיות ...“;
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