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מהנעשה בקיבוצנומהנעשה בקיבוצנו
מידעון קיבוץ נחשון 

מספר 46             24 בספטמבר 2020 העיתון הנפוץ ביותר בנחשון ובנותיה   
IZIK.NIV@GMAIL.COM מען להמלצות * השמצות * החפצות      

יזהר שרון איננו

בית נחשון כולו משתתף באבלם של האישה שולי, הילדים והנכדים, האם שוש, האחיות אורנה עדי ומירב, 
החתנים, הילדים והנכדים, וכל המשפחות בנחשון בארץ ובחו"ל. יזהר נפטר מנגיף הקורונה ונקבר בנחשון. יהי 

זכרו ברוך.

שיחה עם שוש שרון על בנה יזהר  /  מיכלול

 שוש מביטה בי במבט שיש בו עומק ועצב, ואומרת שהיא לא יודעת איך לספר וממה להתחיל. 
יש חלקי ילדות יפהפיים שהיא אוחזת בהם, וכשהיא נזכרת בהם היא מחייכת.

ילד הטבע שמטפס על עצים ומכיר כל פרח בשמו. שמכיר את האדמה בכפות- רגליו ונושם את אוויר העולם כאילו נולד להיות אחד 
הפרחים הצומחים בשדה. ואחר-כך, לכשיגדל, הוא יצייר בכישרון רב את כל אותם חיות, אנשים, מצבים שאותם קלט בחושיו. 

 מנחמת את שוש המחשבה על הילדות שלו, על זוהר פניו, החיוך הרחב, האהבה הכול-כך עמוקה למקום, לאדמה. הוא היה 
 מהקבוצה הראשונה בנחשון, קבוצת "סלע" המיתולוגית. כולם בכורים, כולם נסיכים. עד היום הם כמו אחים, 

שומרים על קשר. נפגשים.

הכאב שמלווה אותה הוא על תקופות אחרות. רק עכשיו היא מבינה מסיפורים של אחרים עד כמה היה חלק מעולם אחר, שונה 
לגמרי מעולם הילדות שלו. הצבא וכל מה שקרה לו שם, כולל המלחמות, הפציעות, החורים השחורים, הטראומות. 

הוא לא יכול היה לשתף אותי, היא אומרת, זה היה קשה מדי, שתוק מדי. הוא לא סיפר. לא ידעתי. אולי לא רצה שאכאב את הדברים 
הקשים-מדי שחווה. רק כאשר חזר לכתיבה נפתח עולם חדש. שם, על הדף, יכול היה לספר על דברים שקרו, על אובדנים שחווה.

 אנו מדברות ועוברות מילדות לבגרות, ושוב חוזרות לילדות. אולי שם נישאר, אפילו לרגע, כדי ששוש תשוב ותחבק את זיכרון 
 ילד-הפרח שלה. ממש לפני שאנחנו נפרדות שוש מראה לי 'ווטסאפים' ששלחה לבית-החולים. אז, כאשר הייתה תקווה בליבה 

 שהגיבור שלה ינצח את הקורונה. היא מצלמת עץ, נוף, טבע, פרחים ואפילו גמד-גינה קטן מצחיק שמעלה בה חיוך. כל בוקר 
שולחת תמונה וכותבת ליזהר עד כמה היא אוהבת אותו ומבקשת שיחלים. 

 והיא מסכמת: רציתי לשלוח אליו בתמונה את הטבע שכול-כך אהב. רציתי שיענה לי אפילו פעם אחת. רציתי שיחזור אלי, 
שינצח את המחלה.

"משלט" בודד מלבין באופק  /  אורית ע.

אני רוצה לספר קצת על מה שקורה בתקופת הקורונה בתחום הגיל-השלישי - הציבור הוותיק - וב'משלט 200'.

במהלך הגל-הראשון ה'משלט' היה סגור, ועיקר עבודתי התרכזה בטלפון - לבדוק מה שלום כולם, לעזור בהבאת קניות ותרופות, 
ולשמש אוזן קשבת - בעיקר בתקופת-הסגר.

 בסוף חודש מאי ה'משלט' חזר לפעילות, אחרי שקיבלתי אישור לפתוח אותו בהתאם למתווה של אגף-הרווחה במטה-יהודה. 
ואכן בהתחלה הייתה דאגה אמיתית ושמירה מאוד מוקפדת על הכללים. בהמשך, כמו בכל מקום, התרגלנו למציאות החדשה 

והמוזרה הזו.
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את מוסד ארוחת-הבוקר אני מקווה להחזיר לפעילות אחרי החגים. כרגע כול מי שמגיע מקבל את הכיבוד בצלחת אישית וכל אחד 
 יושב עם שלו. כשאנו פותחים אנשים באים, נפגשים, קוראים עיתון, מדברים, משתפים, צוחקים ובעיקר נמצאים קצת ביחד. 

יש שיחות מרתקות ומגוון דעות ויש אווירה מאפשרת ומחבקת.

נכון להיום שני חוגים פעילים במשלט: חוג-ציור בימי ראשון וחוג-יוגה-כסאות בימי רביעי. ובחדר-הקרמיקה מתרחשת פעילות של 
מספר חברות ותיקות.

בשבת שעברה, בארגון של תמר אלון ונועם פרייס, ובתמיכתי, יצאו "המטפלים הזרים" לטיול צ‘ופר בג‘יפים עם ניר וטניה פרידמן, 
 שלקחו אותם לדרך-בורמה ולנחל-כיסלון. הם שמעו הסברים והדרכה ברמה הכי גבוהה שיש, ולסיום סעדו את ליבם במסעדה-

 הלבנונית באבו-גוש. צריך לזכור שבתקופה זו גם המטפלים משלמים מחיר, והיה חשוב לכל המשפחות לתת להם את היום הזה 
כדי לחזקם ולתת להם קצת תמורה על עבודתם הקשה. 

בתקופת הקורונה נפרדנו משלושה חברים: רותי לב, כרמלה שני ויוסף שפץ. כל פרידה כזאת משפיעה על החברים וצריך כל פעם 
מחדש לאסוף את עצמנו.

הקורונה השפיעה על כולנו, חלק מהאנשים הושפעו ממש בריאותית אבל אני מאד אופטימית שבקרוב הכול יהיה מאחורינו. ועדיין 
יש לעבור את חגי-תשרי. יש באוויר כול הזמן דיבורים על סגר אבל אף אחד מאיתנו לא יודע מה יהיה. מה שבטוח, שאח"כ נחזור 

לשגרה ככול שאפשר.

בהזדמנות זו אני רוצה להזכיר ל"פנסיונרים הצעירים" שאני פה גם בשבילם. אמנם רובם עסוקים מאוד במהלך השבוע, ולא כולם 
מרגישים בנוח להגיע ל'משלט'. זה ממש בסדר, אבל אני זמינה בטלפון ואפשר תמיד להתייעץ איתי בכול נושא, וכמובן אם צריך 

עזרה בכל עניין, גדול כקטן – אני פה.

שתהיה לכולם שנה טובה, בשורות טובות והרבה בריאות.

 מזל טוב
 לערן חובב לנישואיו עם שירלי. 

ברכות חמות להורים אלסי והרצל לאחים רמי ויעל - ולמשפחות בנחשון ומחוצה לו!!

 מהנעשה ב"מהנעשה"
 כפי שבטח הבחנתם, התברכנו בעורכת-גראפית חדשה – נטע אלעד-משיח – שהצטרפה למערכת 

 )המצומצמת( של "מהנעשה בקיבוצנו", ואנו מאחלים לה, לנו ולקוראינו - שיתוף-פעולה ארוך, 
פורה ומפרה – להנאתכם ולהנאתנו!!!

מי יבנה יבנה בית ב..  /   אבי חיון

הייתי רוצה מאוד שבנחשון יוקם בית-כנסת קטן, וידוע לי שעוד עשרות חברים מאוד רוצים בכך. ידוע לי גם שיש התנגדות תנועתית 
חמורה לכניסת בתי-כנסת לקיבוצים של השומר-הצעיר, ויש גם התנגדות של חברים בנחשון שהם פשוט נגד כל דבר דתי באשר 
הוא דתי. אני יודע היטב איפה אני חי, ומכבד מאוד את רגשות החברים שלי שמתנגדים לנושא, אבל הגיע הזמן שנתקדם למקום 

טוב יותר ונכבד את החברים המעטים שבית-כנסת חשוב להם, 

 בית-כנסת הוא דבר חיובי, ממלא את הנפש, מחזק ולא מזיק. הוא קיים בכול העולם, בכול עיר כפר ומושב, במקומות קטנים 
של מיעוט תושבים, בכל יחידות צה"ל הקטנות ביותר, ובהרבה קיבוצים - גם במעט קיבוצים של השומר-הצעיר.

 הקמת בית-כנסת בנחשון לא תהיה כרוכה כלל בהשקעה כספית. אני מתחייב לדאוג למימון ההקמה, כולל הכול - ספר-תורה, 
סידורים וכל מה שצריך. אני גם מתחייב לתחזק את המקום על חשבוני ואתן עזרה לכל חבר שיצטרך. מה רע בזה? אני לא מבין 

למה צריכים להתנגד לכך?
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החופש, החופש, החופש - החופש ב..

חובב בר - מנהל החינוך-החברתי - מסכם את פעילויות קיץ 2020
סיימנו קיץ ארוך, מגוון, מאתגר ומהנה מאד, ואנו כבר נערכים לשנת תשפ"א שבפתח, שנת פעילות חדשה במרכזים ובמתנ"ס. 

חשוב לציין שלמרות המגבלות והקשיים נבנו הפעילויות במסגרות השונות כמיטב המסורת בנושאים מעניינים וחווייתיים.

המרכזים 
התחלנו בשבוע של פתיחת החופש שבו בעיקר עסקנו בגיבוש הקבוצות. בהמשך היו לנו שבועות שעסקו בחושים, באולימפיאדה, 

במחנה ובעוד. כמיטב המסורת השיא היה שבוע הפסטיגל וערב ההופעות ששודר ב'זום', ברוח הימים האלה. חשוב לציין שההנחיות 
והכללים חייבו אותנו להזמין יותר פעילות אלינו ופחות לצאת למקומות חיצוניים.

המתנ"סים 
עבדו במתכונת דומה עם נקודות-שיא המתאימות להם, כאשר החופש נפתח בטיול בן יומיים בצפון, עמוס בפעילויות מאתגרות 

 ומהנות. בהמשך נאלצנו לעצור את הפעילות לאור הנחיות שהגיעו ממשרד-החינוך ולהעביר אותה לידי ההורים כשאנו מגבים 
ותומכים מרחוק. לשמחתנו ההנחיות שונו ויכולנו לסיים את הפעילות כפי שתוכננה מבעוד מועד.

השבועות הארוכים והאינטנסיביים ומגוון הפעילויות איפשרו לנו לבנות בבתים אווירה נעימה, בטוחה ומגובשת, להכיר ולהתייחס 
לכול ילד ונער. חשוב לציין שהחופש היה מורכב מאד, כאשר לוחות הזמנים והנחיות הקורונה השתנו לאורך כול הדרך ואף על פי 

כן עשינו מאמצים גדולים בכדי לדאוג שהפעילות תמשך תוך שמירה מירבית על בריאות הילדים, הנערים והצוות - ולשמחתי הרבה 
הצלחנו בכך.

ברצוני להודות בראש ובראשונה למובילי המסגרות שעמלו וטרחו בהמון אהבה, איכפתיות והשקעה אין-סופית תחת אילוצים רבים 
כדי לאפשר חופש פורה כזה:

במרכז-הצעיר: רותם ששון, יעל טייטלבאום ונועה מוראד; במרכז-הבוגר: יעלי נאור, עדי כהן ועופרי מודריק; במתנ"ס: נועה מוראד 
ורותם ששון.

 תודה גדולה ומיוחדת ל'מוסדניקים' הנהדרים על עבודתם המסורה והערך המוסף שהם מעניקים לצעירים לאורך כול הדרך: 
עידו נאמן, אלה ראובינוף, )תהנו בשנת-שירות(, נועם ששון, ליהי נאור, רוני חג‘בי, שי נאמן, נועם שפטס, ליה נאור-שניר, רות בז‘רנו.

 תודה ענקית לכם, ההורים, על התמיכה, הגיבוי, ההתנדבות והעזרה בכול דבר שנדרש. כמו כן תודה מקרב לב לכול בעלי-
 התפקידים שהיו לרשותנו וטיפלו במהירות בכול בעיה שצצה: יעקב, מוטקה, דויד, אבנר, עליזה, חני, אניטה, סמדר, הרצל, 

פיני, עומר ועופר. וגם למינהלת-חינוך ולאסי יו"ר מינהלת-חינוך, שתמיד נקרא לדגל בכול שינוי )והיו רבים כאלה(, וכמובן לאסף 
מנהל-הקהילה שליווה וגיבה את החופש לאורך כול הדרך.

ובאופן אישי ברצוני להודות ליועצת-החינוכית - רעות רוקח - שליוותה, תמכה, יעצה, והייתה אוזן קשבת לאורך כול הדרך. תודה!

לסיום
אנו מקווים שלילדים ולילדות, לנערים ולנערות, היה חופש מהנה ומספק ושיוכלו להתחיל את השנה עם חיוך גדול. בהצלחה לילדי 

כיתה א‘ החדשים שנכנסים למערכת, ולילדי כיתה ז‘ החדשים המצטרפים למתנ"ס. ברכת שלום מיוחדת אני שולח למסיימי י"ב 
היוצאים לשנת-שירות ולצה"ל - שמרו על עצכם וחזרו הביתה בריאים ושלמים.

בשמי ובשם הצוות אני מברך את כולנו בשנת-לימודים פורייה ובטוחה ובשנת פעילות ענפה ומשמעותית,

מי את אפרת שלמה?  /  מוטקה

כללי
 בת קיבוץ נחשון. עובדת בנחשון-תכנון-מטבחים בתחומי גבייה וניהול-חשבונות. בן-זוגה עומר חליפה עוסק בפרזול סוסים 

ובהדרכה במסלול רכיבה-טיפולית. הקרדיט על ההכרות ביניהם הוא למיקי טרופר, שהכיר ביניהם כאשר עומר בא לפרזל את 
הסוסים של מיקי.

היסטוריה
 לזוג שתי בנות: מאיה בת שנתיים-וחצי שעוברת כרגע מ"פשוש" ל"שבלול", ואלה בת 6 שעוברת כרגע מ"רקפת" לכיתה א‘ 
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בנווה-שלום. בגיל 29 עזבה אפרת את הקיבוץ למושב נווה-מבטח, הנמצא באזור קיבוץ חצור, ושם גרו במשק של הוריו של עופר. 
היא עבדה ארבע שנים בבית-חולים-וטרינרי במושב שדמה ושלוש שנים ב"יקב שורק". בין לבין ילדה והייתה בחופשות-לידה. אפרת 

 ועופר התקבלו לחברות במסגרת "קבוצת ה-18". אפרת גדלה בקבוצת "חצב", ומקבוצתה נמצאים בנחשון: מיכל אלון, יהונתן 
 דה-פורטו, יובל טל, תומר אלעד, שירי גבע-גל. ומחוץ לנחשון: ניר פרידמן, אייל בן-יצחק, קים בנג‘י, רחל קיני ומיכאל פראן. 

היום הם בני 39-38.

עיסוקים ותחביבים
 כשיש ילדים קטנים אין זמן לעיסוקים שאינם משפחה ועבודה, ולכן - למרות שהיא בהכשרתה מורה-לרכיבה ויש לה סוסה - 

היא לא מגיעה לעסוק בכך. תחביבים נוספים, שבשלב זה בחייה מקופחים, הם נגינה בגיטרה ובפסנתר.

בנייה
אפרת ועופר בנו בית )53( במקום בו היה צריף-החמישיה מעל מחסן-הנשק. רבים מחברי הקיבוץ בילו את שנותיהם הראשונות 

בקיבוץ בצריף זה, כאשר מים היו בכיור ברציף ושירותים ומקלחת היו במבנה סמוך – מקלחת-ציבורית. תהליך בניית ביתם נמשך 
כשנתיים, מהגשת המסמכים לקבלת היתר-בנייה. בתחילת אוגוסט נכנסו לגור בביתם החדש, המלא עדיין בארגזים המכילים את 

שצברו וקנו. כרגע נשאר להם לארגן ולסדר את הבית, דבר שגוזל זמן רב.

תוכניות לעתיד
ליהנות ממה שיש !

מי אתה אבי חיון?  /  מוטקה
הקדמה

בזמן האחרון אנו פוגשים את אבי חיון בעיקר בקבוצת הווטסאפ, שנקראת "לוח המודעות", כשהוא מגיב לדברי חברים, שמספרים 
 על הפגנות-המחאה. אבי, שחושב את עצמו לאחד מאחרוני השמאלנים בקיבוץ, בעיקר בגלל העובדה שהוא אחרון העוסקים 

 בחקלאות בנחשון, מסביר מדוע השמאל לא יצליח להתגבר על ביבי, וזאת בשל העובדה שמנהיגיו בעצם מנותקים מהעם. 
אז מי הוא בעצם אבי?

עיסוקים
אבי עובד די קשה בפרדסים ומתנדב ב"שומר החדש" - ארגון הפועל במיוחד בדרום הארץ ובצפון, במקומות שבהם יש הרבה 

גנבות חקלאיות, שחלקן אף אלימות. ל"שומר החדש" התגייסו צעירים יוצאי יחידות, בעיקר מובחרות, שנותנים מענה לחקלאים, 
בשיתוף המשטרה ומשמר-הגבול. אבי רצה לפתוח קבוצה בשטחי נחשון וניסה לגייס שישה מתנדבים מנחשון, טל-שחר וכרמי-יוסף 

לשתי משמרות קצרות בשבוע, אבל לא היו מתנדבים, ולצערו הוא נשאר בודד במערכה. בינתיים הוא נוסע לבד בשדות כל יום. הוא 
לא תמיד מקבל עזרה מהמשטרה וממשמר-הגבול. כל ערב הוא מסייר בשדות, ונותן תחושת ביטחון להולכים בשדות מפני כל מיני 

מטרידים, ומשרה ביטחון נוסף, במיוחד לנשים ההולכות בשדות וחוששות. לפני כחודשיים הטריד הומלס שתי צועדות בשדות.

ילדות
אבי גדל בלוד והגיע לנחשון ב- 1970 בגיל 13 לחברת-הנוער "שחפים". עימו היו גם: אבי מן, יעקב מליחי, גדעון זארי ומיקי ביטון ז"ל 

- שנהרג ממטען-צד במלחמת-לבנון-הראשונה.

בחברת-הנוער היה לו די טוב. חינוך קיבל מיקיר, חנה אייזלר ז"ל, לוטי, עמוס רווה, רינה בו-הלל, ניצחיה ועליזה נאמן. לרעה זכור לו 
 חבר שלא הסכים לנערי חברת-הנוער לעבור בערב דרך השביל לחדר-האוכל. לטובה הוא זוכר את יקיר שהרשה להם ללכת 
לחדר-האוכל דרך השביל מול הבית שלו. מה שתרם מאוד להרגשה הטובה של הביחד, היה החום שהם קיבלו מהמדריכים, 

ומההורים המאמצים. כמו כן הם חונכו לעבודה ונתינה לכל מי שצריך. חינוך לעזרה והתגייסות למי שצריך, אהבת חינם ועוד.

אילו לא
אבי מעריך, שאם לא היה בנחשון היה בעל רכוש רב, וזאת בשל מה שספג במשפחתו מאז שנולד ועד שהגיע לקיבוץ. אחרי הצבא 
אבא שלו רצה שהוא לא יחזור לקיבוץ וילך ללמוד. הוא אמר שיקנה לו דירה למגורים ודירה נוספת כדי להשכיר, כדי שלא יחסר לו 

כלום. אך אבי אהב את נחשון ולא הסכים להצעתו.

על חברי הקיבוץ והשמאל
לדעתו של אבי, חברי הקיבוץ צריכים להיות אזרחים טובים, ובשעת משבר, כמו עכשיו לתת יד, להישמע להוראות, ובוודאי לא ללכת 

להפגנות ולסכן את כלל אזרחי ישראל במחלה הקשה. הביקורות נגד הממשלה מוגזמות ולא מוצדקות לדעתו. לא נראה לו הרעיון 
שהקיבוץ יממן הפגנות ויסכן את החברים במחלה קשה. החברים שיילכו להפגין ידביקו את הקהילה בנחשון וזה חוסר אחריות, ולא 

היה רוצה שאנשים כאלה יהיו במזכירות של נחשון.
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אבי רוצה לשתף פעולה בשמאל בדרך אחרת, בדרך של עבודה קשה. יש להכין מנהיג ראוי, שכרגע אין לנו ולנצח בבחירות. יש 
 להגיד תודה לראש-הממשלה ששירת את ארץ-ישראל יותר מכל ראש-ממשלה גם בעשייה וגם במספר השנים ששירת. 

לצערו אין לו קשרים בימין אבל יש לו קשרים בשמאל, אבל כשביקש ליצור קשר עם האחרון שנשאר מתקופת מפ"ם, אילן גילאון 
מאשדוד, שנזרק מ"מרץ" - לא נענה.

חזרה לקיבוץ
כשחזר  לקיבוץ מהצבא, עבד כמה חודשים בענף השלחין, ממש לא היה לו טוב. מהשלחין עבר לעבוד בפרדס עם מורדי ועסק 

 בעיקר בהובלת הפרי. עמו עבדו חבר'ה מנחשון,הראל וצרעה. דרור וסימה, שהיתה בהראל, הכירו בפרדס ובהמשך התחתנו. 
 בהמשך עבר להיות חצרן, עבודה שהיה לו בה כייף, וזאת היות והוא אוהב להיות סוליסט. לאחר כמה שנים הלך ללמוד בקורס 
מדבירים והמשיך גם כחצרן וגם כמרסס בתים נגד כל המזיקים. אין בית בנחשון שלא ריסס כמה פעמיים לאורך השנים. שנה 

מאוחר יותר הלך ללמוד להיות תברואן מוסמך. עבד בקיבוץ כחצרן ותברואן וגם למד באסף-הרופא 3 שנים. 

מפ"ם-לוד
 בהמשך גייסו אותו לעבוד במפ"ם-לוד, ולאחר שהתנדב  מספר חודשים, מפלגת מפ"ם גייסה אותו למפ"ם וכך נכנס רשמית 

למפלגה. בלוד הקים שלוש חבורות-רחוב, של נערים ונערות עם בעיות קשות בבית. מפ"ם-לוד נתנה את המקום. לאחר בקשות 
רבות הוא ניגש בחוצפה לראש-העיריה מקסים לוי והזמין אותו לפעולה עם הנערים. מקסים התלהב, ואמר לאבי שהוא עושה עבודה 

 נהדרת והזמין אותו למחרת לפגישה בעירייה, ושם  נתן לו תקציב עבור כל הקבוצות. אבי פתח  בעזרת קבוצה אחת מתקדמת 
 ואחראית את "צוותא" בלוד. ראש-העירייה מקסים לוי מהליכוד נתן לו אולם בתנאי שיהיו שם בנוסף להופעות גם פעילויות של 

מבוגרים כולל פוליטיקה, אבל, בתנאי שיהיה שוויוני בין כל הסיעות בלוד.

פרדס וכדורגל
לאחר כארבע שנים של פעילות במפ"ם, פליקס גייס אותו לעבור לפרדס כדי להחליף את מורדי. הוא עובד בפרדס משנת 1987 

ועד היום ללא הפסקה. אבי ריכז את הענף דבר שהוא ממשיך עד היום. לדעתו, הוא החקלאי האחרון אשר נשאר בנחשון, והיחידי 
שמחזיק במקום-עבודה במשך יותר משלושים שנה.

בין לבין, אבי אימן כדורגל כמעט את כל ילדי נחשון, בהתנדבות, כאשר במרבית המקרים הם ניצחו בכל הטורנירים של המועצה 
במשך שנים רבות מאוד.

סיכומים
 אבי ממש איננו "תומך ביבי". הוא שמאלן מאז ומעולם, עוד לפני בואו לקיבוץ. בלוד, שהיא עיר ימנית, היה ב"השומר הצעיר". הוא 
בסה"כ מנסה בכל כוחותיו לשנות את הדרך להחלפת הימין בשלטון. לדעתו  הדרך שלנו קלוקלת. הוא עבר בחייו הישרדות קשה, 

ומעטים יודעים פרטים על חייו הקשים. לסיכום - אבי דואג למשפחה, לילדים ולנכדים, ובסך-הכול החיים שלו כיום מלאים בטוב.

הפרוטוקולים של נבחרי נחשון

פרוטוקול ישיבת הנהלת-קהילה מספר 26 מ-19 באוגוסט

יו"ר ועד-ההנהלה: דיוויד הירש; 

יו"ר הישיבה: יאיר מרום.

 חברי הנהלה בעלי זכות-ההצבעה שהשתתפו בישיבה: ליאור שניר, רותי שוב, דיוויד הירש, יוסף קיש, כלילה רוקח, 
מורן פלג, עופר פוקס.

חסרים: יהונתן דה-פורטו, מני טובול, עמרי שפטס, אסף ארטל.

משתתפים קבועים ללא זכות-הצבעה: יאיר מרום, יושב-ראש הקיבוץ. 

מוזמנים: אסי שצ'ופק, רעות רוקח, חובב בר, סמדר שגב.

צירוף עופר נאור כחבר בוועדת-קלפי
 קיש הודיע על פנייתו לעופר נאור לכהן בוועדת-קלפי ועל היענותו של עופר. המזכירות מאשרת ומודה לקיש על היוזמה, 

ולעופר על הסכמתו. הנושא יגיע לאישור שיחת-קיבוץ ולהצבעת-קלפי.
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חינוך בנחשון - הצגת תוכנית-עבודה לשנת-הלימודים תשפ"א
 בתקופה האחרונה פועלת מינהלת-החינוך להכנת תוכנית-עבודה לשנת תשפ"א באופן מיטבי, תחת מגבלות הקורונה. נציגי 
 המינהלת הגיעו למזכירות לעדכון ולקבלת החלטות. אסי הציג את המצגת בנושא החינוך בנחשון, חובב הציג את כל הקשור 

לחינוך-החברתי ורעות הרחיבה בנקודות השונות. הנוכחים שיבחו את אופן הצגת הדברים, בצורה ברורה ושקופה, והוסיפו לה 
התייחסויות.

נדרש לערוך דיון ועדכון גם בנושא החינוך בגיל-הרך. במסגרת זו יש להציג את הגרעונות בשנה שקדמה לשנה הנוכחית )2019, 
לפני תש"פ( – בגיל-הרך ובחינוך-החברתי. נדרש להביא נתונים מעודכנים מהנהלת-החשבונות על מצב הביצוע העדכני עבור 

השנה הנוכחית )תש"פ(, ובעיקר לאחר ההוצאות המשמעותיות בקיץ.

 הוסכם שעצם קיום הישיבה המשותפת הוא דבר חיוני וחשוב. ישנה הסכמה כללית ורוח חיובית לגבי עבודת המינהלת וביחס 
 לבקשה לתוספת תקציב. באשר לחינוך-הבלתי-פורמאלי - הובעה שביעות רצון מהצגת הדברים, מהניהול המקצועי של חובב

 ומהקייטנה המוצלחת, שהתקיימה למרות תנאי אי-הוודאות הקשים.

צויינה העבודה המקצועית וההשקעה הרבה של אסי שצ'ופק ורעות רוקח במינהלת-החינוך. 

הוחלט:
מאושרת תוספת תקציב כמבוקש על ידי המינהלת בסך 63,404 ש"ח, חלק מתקציב 2020 וחלק מתקציב 2021. במסגרת א. 

דיוני התקציב הקרובים באשר ל-2021, נקיים דיון מראש )בשים לב למצב המקורות(, אם לרשום את הבצ"מ כחלק מתוספת 
התשלום של ההורים, או כחלק מתוספת התקציב של הקהילה;

המינהלת תציג בחצי הראשון של 2021 תוכנית מפורטת בנושא התקציבים לשנת-הלימודים תשפ"ב.ב. 

פרוטוקול ישיבת הנהלת-קהילה מספר 27 מ-2 בספטמבר

יו"ר ועד-ההנהלה: דיוויד הירש;

יו"ר הישיבה: יאיר מרום.

 חברי הנהלה בעלי זכות-ההצבעה שהשתתפו בישיבה: ליאור שניר, רותי שוב, דיוויד הירש, יוסף קיש, כלילה רוקח, 
מורן פלג, עופר פוקס, יהונתן דה-פורטו, עמרי שפטס. חסרים: רותי שוב, מני טובול.

משתתפים קבועים ללא זכות-הצבעה: יאיר מרום יושב-ראש-הקיבוץ; אסף ארטל מנהל-קהילה. 

ייפוי כוח למסלקה-פנסיונית

מוזמן: עפר נאור, רכז ועדת-פנסיה.
 עפר ואסף הציגו את הרקע. כחלק מתהליך הסדרת קרן-המילואים-לפנסיה נבדקות קרנות-הפנסיה של החברים הוותיקים 

והקיבוץ ביצע/מבצע השלמה על פי צורך.

 ועדת-פנסיה מקיימת פגישות עם חלק מחברי הקיבוץ הוותיקים, במטרה לשקף את מצב הצבירות שלהם ומוודא שההפרשות 
 נעשות כסדרן. כך, בבוא יום הפרישה, יהיה זכאי חבר קיבוץ לקבל פנסיה שתהיה לפחות בגובה פנסיית רשם-האגודות 

)פנסיית מינימום(. 

החוק, על פי תקנות ה'רשם' השיתופיות, מחייב את הקיבוץ לעקוב אחר צבירת הפנסיה ע"י כל החברים ולדאוג/לוודא שהחברים 
 בעצמאות-כלכלית יצברו בכוחות עצמם. חברי נחשון בעצמאות-כלכלית אחראים על צבירת הפנסיה האישית שלהם )מתוקף 

ההסכם(, ומחוייבים בגילוי נאות לקיבוץ על ביצוע מעקב הצבירה.

התקיים סבב ההתייחסויות ושאלות, והוחלט:
המזכירות מבקשת מהחברים החדשים לחתום על הטופס לייפוי-כוח לקבלת מידע  )באמצעות המסלקה-הפנסיונית(. א. 

טופס חתום זה נותן הרשאה לחברת "סטפוינט" )היועצים של קרן המלואים לפנסיה  של קיבוץ נחשון( לפנות למסלקה ב. 
הפנסיונית של מדינת ישראל כדי לקבל את המידע הפנסיוני ומאפשר חישוב הזכויות הפנסיוניות שנצברו על פי גיל ופנסיית 

 המטרה )פנסיית מינימום "פנסיית הרשם"(. יצוין שנכון להיום עומדת פנסיית הרשם על סך של  4,122 ₪ לחודש )לפחות( 
לגיל הפרישה 64 לאישה , 67 לגבר על פי תקנון נחשון.

מכתב הסבר אישי ישלח לכל החברים החדשים.ג. 

אסף יוודא שגם בהסכם הקליטה של "קבוצת ה-10" יש חובת גילוי-נאות.ד. 
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איוש ועדת-צרכים-מיוחדים
 אסף מבקש לקדם את עבודת הוועדה בליווי מודרך של עו"ס מהתחום. הרכב הוועדה יהיה: אסף מנהל-קהילה, נציגי-ציבור, 

שושי עובדת-סוציאלית ונציג ההורים. הנוכחים העלו התייחסויות אלו:

יש לבדוק מה קבוע בתקנון הועדה ו/או בתקנות ה'רשם' בנושא זה - האם יש חובה לכלול 2 נציגי-ציבור בוועדה? א. 

יש לבחור את הנציגים בהתאם לנוהל בחירת נציגי-ציבור.ב. 

הוחלט:
יפורסם קול-קורא לחברות/ים המעוניינות/ים להצטרף לוועדה, בהתאם לנוהל בחירת ממלאי-תפקידים;. 1

בקול-הקורא יצוין שהמעוניינים יכולים לפנות לאסף תוך מספר ימים; . 2

בסמכות אסף יהיה לבחור את הרכב הצוות.. 3

שימוש פרטי בנכסים ציבוריים

מוזמנת: ענת יואב, אחראית-השכרות.
לבקשת חברי המזכירות, אסף וענת ערכו טיוטת-נוהל להסדרת הנושא. אסף סקר את עיקרי הנוהל, והנוכחים העלו את 

ההתייחסויות הבאות: 

משך ההסכם – האם חד שנתי? במקרים של עסק רצוי תקופה של שנתיים או שלוש. בכדי לאפשר לעסק התפתח;א. 

בסעיף המתייחס לסיום הסכם יש לקבוע מהן הסיבות לסיום. מובהר כי עילה לגיטימית לסיום הסכם היא גם מתן אפשרות ב. 
לחברים נוספים להנות מנכסי הקיבוץ;

יש לשקול לייצר רשימת המתנה עם תאריכי פינוי של נכסים קיימים;ג. 

 גיל הפטור יהיה מעל 80. עלתה האפשרות לקיים ועדת חריגים שתוכל לאפשר פטורים במקרים נוספים. יחד עם זאת, ד. 
הוסכם שיש לבדוק אם גיל מהווה קריטריון נכון ומספיק או שיש למצוא מנגנון אחר;

יש להדגיש שלא ניתן לקיים השכרות משנה;ה. 

הקמת מנהלת השכרות כללית. לכל מבני המשק והקהילה ללא הבחנה;ו. 

 הכרחי לבדוק מהן החשיפות האפשריות לרמ"י ולתת עליהן את הדעת. יש לכלול מקרה כזה כהילה להפסקת חוזה ז. 
ופינוי מידי. יש להכניס לחוזה סעיף שיפוי הקיבוץ במקרה של אי פינוי בזמן;

להוסיף סעיף המגדיר ומחייב כללי שמירה ומניעת מפגעים למבנה ולסביבה.ח. 

להוסיף בטחונות להסכם;ט. 

יש לקבוע פרק זמן דחוי להפעלת הנוהל. לאפשר לכולם להיערך;י. 

כל נושא השותפים מחייב חשיבה נוספת;יא. 

 הסדר התחשבנות בין חבר לקיבוץ במקרה שמתבצעת השקעה כלשהי במבנה. מחייב אישור מראש. יב. 
בכל מקרה אין החזר על השקעה שנעשתה כאשר לא שולמו דמי שכירות;

 חובת נימוק בהתראה לפינוי. לאפשר פרק זמן לפינוי בין חודש לשלשה חודשים. מובהר כי עילה לגיטימית לסיום הסכם יג. 
היא גם, מתן אפשרות לחברים נוספים להנות מנכסי הקיבוץ;

להגדיר מדויק יותר שטחים שאינם מבנים. )חצרות מגרשים וכו'(.יד. 

בנוסף, עלה גם נושא השכרת מבנים לחברים בשטחים שהיום באחריות האחזקות. צויין שוב המהלך, האפשרי כיום מבחינת רמ"י, 
להכשרת מבנים של עד 25 מ"ר למטרות תעסוקה של חברים. 

בהקשר זה הוחלט:
 לבחון ברמה העקרונית את הממשק שבין אחריות העסקים לקהילה בכל הקשור להשכרת מבנים בשטחים שבאחריות . 1

העסקים, אך מושכרים לחברי קיבוץ. בעניין זה, יש לבחון את החלת הנוהל נשוא דיון זה, גם בסוג המקרים הללו;

 יאיר יפנה ליהונתן לביא, מנהל העסקים, להצגת פרטים לחברי המזכירות ביחס למבנה הלול הישן שהוכשר לאחרונה . 2
והושכר לאהרון שלמה, וכן ביחס לשטח המושכר לג'לאל העובד בלול הפטם;

יתקיים דיון נוסף בהמשך להערות שהועלו.. 3
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דוח צוותי-איתור למנהל/ת מש"א ולמנהל/ת העסקים 
יאיר עדכן ביחס לתהליך האיתור לבחירת מנהל/ת מש"א. הצוות ראיין שתי מועמדות: האחת חברת קיבוץ והשנייה בת קיבוץ. 

הצוות התרשם מהמועמדות ומבקש לבחון גם מועמדים חיצוניים. סיום עבודת הצוות צפוי בתוך כחודש. הוזכר שבהתאם לנוהל, 
המינוי הוא בסמכות המזכירות.

יאיר עדכן ביחס לתהליך האיתור לבחירת מנהל/ת עסקים. לקול-הקורא הפנימי נענה חבר קיבוץ אחד. הצוות יתכנס ויראיין את 
המועמד. הוזכר שבהתאם לנוהל, המינוי הוא בסמכות שיחת-קיבוץ, בהצבעת-קלפי, וכי נדרש להציג שני מועמדים. 

אופן קיום שיחת הקיבוץ הקבועה ליום 7 בספטמבר 2020

מוזמן: דן נאמן, מנהל ועדת-קליטה.
טרם נרכשה ערכת שמע וצילום ל"חדר דיונים" ממנו ניתן לשדר ב"זום". מבחינה טכנית השיחה תתקיים באמצעות אפליקציית 
"זום", בתפעול של אסף. חברים שמסיבות טכניות לא מתחברים לזום יוכלו להגיע ל"משלט 200" ושם להתחבר לשיחה. חברים 

שיהיו מעוניינים להציג ולהתייחס בשיחה יפנו לאסף.

מתווה בנייה וקליטה:
לקראת הצגת הנושא שעל סדר-היום בשיחה, הוזמן דן נאמן והתקבלה פניית יפעת שפטס, חברת הוועדה. דן ויפעת ביקשו להמתין 
עם קיום השיחה עד לאחר ביצוע סקר-מתעניינים ולאחר טיוב נתוני העלויות. דן התייחס בהרחבה ועדכן שוועדת-הקליטה מתכנסת 

בקרוב. לאחר דיון בנושא הוחלט:

כפי שהוחלט בישיבה המשותפת לוועדת-קליטה ולמזכירות לפני כחודש, ובהתאם לדפי-המידע שהופצו לחברים, הנושא א. 
יעלה לשיחה כמתוכנן;

לתיאום מיטבי ולקבלת מידע, יצטרפו חברי מזכירות מעוניינים לפגישת ועדת-קליטה ביום שישי;ב. 

בהקשר של חיזוק זכויות החברים ש"שמרו זכויות" לבניהם האשונים, ציין יאיר כי עד לשיחה יוצג נוסח לאישור השיחה, ג. 
בתיאום עם נציג החברים ועם היועץ-המשפטי של הקיבוץ.

פרוטוקול שיחת-קיבוץ מספר 4 מ-7 בספטמבר
בשל מגבלות הקורונה השיחה התקיימה באמצעות אפליקציית "זום"

יו"ר האסיפה: יאיר מרום; 

משתתפים: כ-50 חברים.
1. צירוף עפר נאור לוועדת הקלפי. 1

2. כללי בנייה פרטית. 2

3. מתווה בנייה וקליטה בנחשון –דיון המשך. 3

צירוף עפר נאור לוועדת-קלפי
יאיר יו"ר הקיבוץ הציג את הנושא. עפר נענה לפנייה לכהן כחבר בוועדת-קלפי.

השיחה מודה לעפר על הסכמתו. הנושא יגיע להצבעת-קלפי. יאיר הציג את נוסח פתק-ההצבעה.

כללי בנייה-פרטית
יאיר יו"ר הקיבוץ הציג את הנושא. בהמשך לעבודת המזכירות בנושא, וכן לאור ממצאי דו"ח-הביקורת, הוכן תקנון לבנייה-פרטית. 

נוסח התקנון הופץ לחברים לפני השיחה. עיקרי התקנון עוסקים בהיבטים הפרוצדוראליים של בנייה-פרטית בנחשון, כולל שלב 
התכנון, קבלת ההיתרים וביצוע העבודות.

השיחה מברכת על הבאת עניין זה לכדי הסדרה. הנושא יגיע להצבעת-קלפי. יאיר הציג את נוסח פתק-ההצבעה.

מתווה בנייה וקליטה בנחשון - דיון המשך
יאיר יו"ר הקיבוץ הציג את הנושא. התהליך:

 כזכור קיימנו סדרת דיונים מעמיקים במזכירות בשיתוף עם ועדת-קליטה, ערכנו שני ערבי-הסברה, שיחת-קיבוץ, א. 
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וכן קיבלנו משובים מחברים מעוניינים;

לאחר כל זאת ערכנו דיון מסכם לקראת הגשת הנושא לשיחת-קיבוץ לקראת דיון והכרעה;ב. 

בישיבה המשותפת עם ועדת-קליטה, סוכם במזכירות כי לשיחת-קיבוץ תגיע בהקדם ההכרעה בשאלה מהי השכונה הבאה ג. 
לביצוע - "שכונת הכדורגל" או "שכונת החמניות";

הוסכם שבכל אחת מהחלופות שתיבחר, מינהלת-הבנייה שתקום תפעל לאפשר, ככל הניתן, גם בנייה בעלויות נמוכות ד. 
לטובת הבנים;

 עוד הוסכם שאם תיבחר חלופת "החמניות", הקמת הפרוייקט תהיה תלויה במספר מספיק של בני קיבוץ שיירשמו אליו ה. 
בפועל, באופן שיאפשר את מימונו ללא הכנסת מי שאינם בני קיבוץ, וללא העמסת עלויות הפרוייקט על הקיבוץ;

צויין כי במטרה להבטיח את החברים הוותיקים ש"שמרו זכויות", בכל מתווה עליו יוחלט בשיחת-קיבוץ, ייכלל סעיף המחזק ו. 
את זכותן של המשפחות שכבר שמרו זכויות.

עופר פוקס הציג את היתרונות והמעלות לביצוע "שכונת החמניות" תחילה, יפעת שפטס הציגה את היתרונות והמעלות לביצוע 
"שכונת הכדורגל" תחילה, והתקיים סבב התייחסויות.

יאיר ציין כי בתיאום עם נציגי "שומרי הזכויות" ועם היועץ-המשפטי של הקיבוץ, הוסכם לחזק את זכויות "שומרי הזכויות" בדרך של 
קבלת ההחלטה שלהלן )שתיכנס בנוסח זה לדף-ההצבעה בבחירת חלופת השכונה הבאה לביצוע(:

החלטה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממכלול החלטות הקליטה בנחשון ובפרט ביחס להחלטת הקיבוץ משנת 2017 בעניין . 1
רכישת זכויות במגרש ריק עתידי לא מסויים;

באישור החלטה זו השיחה מבקשת לתת משנה תוקף להחלטה האמורה, ולמען הסר ספק מובהר כי בפרוייקט, כמו בכל . 2
פרויקט בנייה עתידי בתוך חלקת המגורים, לא תתאפשר קליטה אלא אם נותרו מגרשים מוטבים למימוש הזכויות של רוכשי 

הזכויות לפי ההחלטה האמורה, ובלבד שרוכשי הזכויות עומדים בתנאי הזכאות שנקבעו על ידי הקיבוץ.

 שינויים בהרגלי הצריחה
הצהבת בלפור * השחתת העקומה * מסעות בנימין השלילי * טיסת הכבסים * צדק חזירי * שבשבת הדבקה * 

מענק שיחוד * בריכת מוחות * חירפון עדר * חזית השיחוד * נסיך הכתם * ריתוק חברתי * סגר נושך *  

בגיליון הבא )שהדי במרומים(: 
 שהדעת איננה סובלת )( שאינו בר-כיבוש )( שלא מהעולם הזה )( שלא יעלה על הדעת )( שאין לו אח בתנ"ך )( שלא נדע מצרות 
 )( שהכול נעשה בדברו )( שאינו ראוי למאכל אדם )( שהשם יתברך )( שמתי לי פודרה )( שלא למטרות רווח )( שעמדה לאבותינו 

ולנו )( שזנחת לשווא )(

הקריאה בעמוד זה אינה מומלצת ל: 
 G גניקולוגים G איראנולוגים G בקטריולוגים G ארכיאולוגים G אסטרולוגים G אגיפטולוגים G ביולוגים G אנאלוגים G אתרוגים

 G נקרולוגים G בלוגים G נפרולוגים G מונולוגים G כרונולוגים G חכמולוגים G זואולוגים G וירולוגים G דיאלוגים G גיאולוגים 
 G סובייטולוגים G מורפולוגים G תיאולוגים G רדיולוגים G קרדיולוגים G פתולוגים G פסיכולוגים G סוציולוגים

 לא תעשה לך פסל ומסכה?
מסכת-קורונה + מסכת-שקרים + מסכה-רפואית + מסכת-ריתוך + מסכת-אבות + מסכת-פורים + מסכת-גאז 
+ מסכת-צלילה + פסל-ומסכה + מסכה-מסננת + מסכה-קוסמטית + מסכת-מנתחים + מסכת-סוף-השנה + 

מסכת-בבא-מציאה + מסך-הברזל + מסכת-אבוקדו + מסכים-ומסכות + מסך-ירוק +  


