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פרוטוקול ישיבת מזכירות מספר 7 מ-14 ביוני
 סיכם: יזהר

 נוכחים: יזהר לנדאו, עופר נאור, כלילה רוקח, עליזה נאמן, יובל קיש, עמרי שפטס, מיכל גל;
חסרים: ענת יואב, מולי פרידמן, נעמה ברזילי, מורן פלג.

 

א. אישור רשימת פרוייקט ה-18 ואישור הסכמים לחתימה

 מוזמנים: דן נאמן, עו"ד צפריר בן-אור.

 אישור רשימת המועמדים לפרוייקט ה-18
ה-18 לפרוייקט  הנרשמים  סדר  עודכן  הצבעת-הקלפי,  ותוצאות  שיחת-הקיבוץ  החלטת   לאחר 

הפרוטוקולים של נבחרי נחשון

מידעון קיבוץ נחשון
העיתון הנפוץ ביותר בנחשון ובנותיה

מספר 6 * 17 ביולי 2017
המען להמלצות*השפרצות*השמצות*החפצות

מהנעשה
IZIK.Nבקיבוצנו IV@GMAIL .COM

(המשך בעמוד הבא)

והפעם:

 1.   ענייני מזכירות והנהלה
 8.   גילה על ערב ששת-הימים שלנו

 10. מוטקה על ששת-הימים שלו
11. איציק על ביקורו בגיאורגיה

13. יפעת על חוויות עם קן נחשון
   14. מה קורה? מה חדש?

16. איציק בחידודים ושאר ירקות
17. אפרת ויוני עם שטות לסיום



פרוטוקול ישיבת מזכירות מספר 7 מ-14 ביוני - ה-18 - המשך

בהתאם. דן הציג את הרשימה ואת השינויים שהוכנסו בה.

סיכום: המזכירות מאשרת את הרשימה שהוצגה - לפרסום לציבור.

 לוח-הזמנים
 יזהר הציג לוח-הזמנים - מיום ישיבת המזכירות ועד הצבעת-הקלפי לקבלה לחברות:

1. אישור ההסכמים ורשימת המועמדים במזכירות -14  ביוני 2017;
2. מפגש עם כל המועמדים להצגת ההסכמים ולוחות-הזמנים – 23 ביוני 2017;

 3. הגרלת המגרשים – 23 ביוני 2017;
 4. בחירת המגרשים – 7 ביולי 2017;

5. אישור היתכנות-כלכלית סופית (לאחר בחינת כל העלויות הצפויות) – 7 באוגוסט;
 6. אישור רשימה סופית במזכירות – 9 באוגוסט 2017;

7. חתימה על חוזים – 16 באוגוסט 2017;
8. הפקדת סכום של ₪231,000. + ערך-שמאות של הדירה – 16 באוגוסט 2017;

 9. שיחת-קיבוץ – 23 באוגוסט 2017;
10. הצבעת-קלפי – 25 באוגוסט 2017;

 
הערה: במקרה שהתנאים בשטח יחייבו זאת, יוכנסו שינויים בלוח-הזמנים.

 
 פרישה מהפרוייקט

הכללים נקבעו  לפרוייקט,  מהרשומים  מי  פרישת  של  במקרה  להשלכות  באשר  שהתפתח   בדיון 
 הבאים:

נמוכים במקומות  המופיעים  לאלה  תאפשר  מהרשומים,  מי  של  פרישה  כל  לחברות,  הקבלה   עד 
לפרוייקט, לרשומים  הודעה  ועדת-קליטה  תוציא  כזה,  במקרה  בחירתם.  את  לשפר  ברשימה   יותר 

ויינתן שבוע ימים למעוניינים להודיע על רצונם לשינוי המגרש שבו בחרו;

גם אך  אותו,  המעניינים  מגרשים  נותרו  לא  שלב  באותו  כי  מחליט  המגרשים  בחירת  שבזמן   מי 
 איננו מעוניין עדיין לפרוש לגמרי מהפרוייקט - ולחכות לשינויים עתידיים בבחירה - יועבר למקום

 ה-19 ושאר המועמדים יעלו שלב אחד ברשימה, וכן הלאה;

הבחירה. בהליך  חלק  לקחת  מוזמנים  נמוכים,  מאד  שבמקומות  אלה  גם  לפרוייקט,  הרשומים   כל 
 במקרה של פרישת מי מהרשומים במהלך הליך הבחירה, אם מועמד הנמצא ברשימה ותורו הגיע

לבחירה, והוא איננו נמצא פיזית במקום, עוברים למועמד הבא, וזכותו של הנעדר פגה;

הפרוייקט משתתפי  כל  נקראים  הרשימה  של  הסופי  האישור  לבין  המגרש  בחירת  שבין   בחודש 
 לבחון לעומק את כל העלויות הצפויות להם ואת יכולותיהם הכספיות לעמוד בדרישותיו;

א.

ב.

ג.

ד.

(המשך בעמוד הבא)
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לאחר החדשים  מהחברים  מי  פרישת  של  במקרה  לסיומו.  הפרוייקט  מגיע  לחברות  הקבלה   לאחר 
 הקבלה לחברות, חוזר המגרש לרשות הקיבוץ, והחבר או בית-האב מודיע על עזיבת הקיבוץ, והכל

בהתאם להסכם-התיאום עליו חתם החבר החדש.

 הסכם קבלה לחברות
הקבלה בהסכם  עקרוני  שינוי  אין  כללי,  באופן  לחברות.  הקבלה  הסכם  עיקרי  את  הציג   צפריר 
נקודות מספר  הוכנסו  זאת,  עם  בעבר.  חדשים  חברים  חתמו  שעליו  ההסכם  לעומת   לחברות, 

ייחודיות לפרוייקט זה.
 

סיכום: המזכירות מאשרת ההסכמים, עם התיקונים הקלים שהועלו במהלך הישיבה.

 הסכם-תיאום
ובמיוחד: בפרוייקט,  המשתתפים  של  והחובות  הזכויות  את  מפורטת  בצורה  מציג    הסכם-התיאום 
לרשות-מקרקעי-ישראל עתידיים  לתשלומים  ערבות  על  הורים  של  חתימה  הנדרשים;   סכומי-הכסף 
שיפוץ הקיים,  במצבו  למבנה  כניסה   - המועמדים  לבחירת  בהתאם  השונים  לוחות-הזמנים   (רמ"י); 

מבנה קיים, בניית מבנה חדש במקום מבנה קיים.

 היתכנות-כלכלית
מוצא הקיבוץ  שבו  מצב  למנוע  כדי  ההיתכנות-הכלכלית,  על  יתרה  להקפדה  דרישה  עלתה   בדיון 
לשלם מסוגלים  שאינם  או  השוטפות,  ההוצאות  משלמים  שאינם  חדשים  חברים  מול  מתנהל   עצמו 

בגין המגרש, כאשר תושלם העיסקה מול רמ"י.
סוכם ההיתכנות-הכלכלית,  מבחן  את  המנהל  לנדאו,  מיזהר  חיובית  המלצה  קיבל  שלא  למי   באשר 
 שבמקרה בו המשפחה מתעקשת ואיננה מוכנה לפרוש, יועבר הנושא לבחינה ע"י גוף-כלכלי חיצוני,

 ועלויות הבחינה יחולו על המשפחה.
קבלתם לשם  שיחת-הקיבוץ  לאישור  אלה  בנים  יובאו  לא  בחיוב,  ימליץ  לא  הגוף-החיצוני  גם   אם 
לרשות-מקרקעי-ישראל, עתידיים  תשלומים  על  ההורים  של  ערבות  נדרשת  מקרה,  בכל   לחברות. 

ולכל גורם-חיצוני אחר.
 

 פרסום
ע"י שהוחלטו  והכללים  לוחות-הזמנים  יפורטו  ובו  לפרוייקט,  הרשומים  לכל  פרסום  יוציאו  ודן   עופר 
פרטי כל  את  ללמוד  למועמדים  לאפשר  על-מנת  ההסכמים,  כל  יפורסמו  כמו-כן   המזכירות. 

 ההסכמים שעליהם הם נדרשים לחתום.
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פרוטוקול ישיבת מזכירות מספר 8 מ-26 ביוני

סיכם: יזהר

גל; מיכל  שפטס,  עמרי  קיש,  יובל  נאמן,  עליזה  רוקח,  כלילה  נאור,  עופר  לנדאו,  יזהר    נוכחים: 
חסרים: ענת יואב, מורן פלג.

א. סיכומי 2016
 

עופר הציג את סיכומי 2016 של תקציבי-הקהילה (המוניציפאליים).
 כללית, הקהילה עמדה בתקציבים, אם כי ישנם סעיפים בהם קיימת חריגה המצריכים התייחסות

וטיפול.
 לצערנו, עקב חופשת-הלידה של אריאלה, מנהלת הנהלת-החשבונות, הסיכומים מגיעים באיחור

רב, והרלוונטיות שלהם קטנה.
 עם זאת, התבקש עופר להביא לישיבה הבאה תשובות לגבי מספר נקודות בתקציב שאינן סגורות,

במיוחד לגבי תקציב הגיל-הרך.
בתיקון לטיפול  הקשור  בכל  בעיקר  שמקורן  המשפטיות,  בהוצאות  גדולה  מאד  חריגה  רואים   כן 
 תקנון-הקליטה, בעקבות הערעור על סדרי התור של קבוצת ה-18. הוסבר שעם סיום הליך בחירת
 המגרשים והקבלה לחברות, יוזרמו ע"י החברים החדשים ₪10,000, לכל משפחה, לכיסוי תקורות.

סכומים אלו יכסו את הגרעון בשנת 2016 ובשנת 2017 בסעיף זה.

פרוטוקול ישיבת מזכירות מספר 7 מ-14 ביוני - המשך

 
ב. מיזם "קומפוסט דלילה"

 
תוכנית מי/1030 אושרה סופית על-ידי הוועדה-המחוזית.

 
למטרת שנים,   49 למשך  שנים  שבע  כל  המתחדש  בהסכם-הרשאה,  רמ"י  עם  התקשרות   לצורך 
 הקמתו והפעלתו של מיזם "קומפוסט דלילה", עם אפשרות לשיעבוד הזכויות לטובת גורם-מממן,

  

נדרש הקיבוץ לקבלת החלטה המאשרת התקשרות זו.

בהסכם-הרשאה (רמ"י),  רשות-מקרקעי-ישראל  לבין  הקיבוץ  בין  ההתקשרות  את  לאשר   הוחלט: 
 המתחדש כל שבע שנים למשך 49 שנים, למטרת הקמתו והפעלתו של מיזם "קומפוסט דלילה",

עם אפשרות לשיעבוד הזכויות לטובת גורם-מממן.
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ב. סיכום רבעון ראשון ל-2017

הוצגו סיכומי הרבעון הראשון של 2017.
על פי המצטייר, התקציבים נמצאים תחת שליטה ואין חריגה צפויה.

כבר במזכירות  לאישור  תשע"ח  תקציבי  יוצגו  והגיל-הרך,  מערכת-החינוך  עם  סיכום  פי   על 
כדי המחירים,  והותאמו  בתקציב  תיקונים  שנעשו  הובטח  אישורים.  לקבלת  הקרובים,   בשבועות 

להקטין את הגרעון.

ג. פרוייקט 10 מגרשים לא-מבונים

מובאות המבונים,  למגרשים  ה-18  קבוצת  של  הפרוצדוראלי  הצד  השלמת  לאחר  שהובטח,   כפי 
 למזכירות לקריאה ראשונה טיוטות ההסכמים עליהם נדרשים לחתום חברים המבקשים להחזיר

לקיבוץ את המגרש המשוייך להם, ולקבל מגרש לא-מבונה לבניית בית חדש.

 יזהר הציג את השתלשלות העניינים, ואת העובדה שעד כה פנו שלוש משפחות של חברים וביקשו
לבחון אפשרות זאת. העקרונות הבסיסיים מדברים על נקודות אלו:

1. כל העלויות הנגזרות מהליך החלפת המגרשים יחולו על חשבון המשפחה;
2. המשפחות יכולות לבחור מגרש מבין המגרשים המסומנים לפרוייקט בלבד;

3. המשפחה מקבלת את המגרש "as is" - במצבו הקיים - ולכן כל העלויות אשר נגזרות
    מהתאמתו הן באחריותן ועל חשבונן;

4. קיים לוח-זמנים מאד ברור, שבו מתחייבת המשפחה לעמוד מרגע החתימה;
5. אישורי-בנייה הם בכפוף לנהוג בנחשון, ובאישור ועדת-תכנון;

 6. במקרה של אי-עמידה בלוח-הזמנים, כתוצאה מאי-טיפול, תחוייב המשפחה בשכר-דירה,
    בהתאם לנהוג בנחשון.

מצורפת לפרוטוקול הטיוטה, לעיון נוסף של החברים.
 לאחר שתתקבלנה הערות יתקיים דיון נוסף במזכירות, לקראת הבאת ההסכמים לאישור סופי של

שיחת-קיבוץ.
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פרוטוקול ישיבת הנהלה-כלכלית  מספר 7 מ-1 ביולי

סיכם: יזהר

נוכחים: יזהר לנדאו, יונתן לביא, דרור ניסן, אורי גלעד, מוטקה בן-הלל, חנוך פרידמן;

אחזקות
 

מדיניות השתנתה  השנה  שלנו.  מהאחזקות  הדיווידנדים  נכנסים  "מיוחדות"  בקובץ   מיוחדות: 
 חלוקת הדיווידנדים של "אמבר", עם שינוי הניהול ב"אמבר" וב"גרנות". אנחנו נהנים מהעובדה
נכון. מאד  שעשינו  ונראה  במשקי-הדרום,  נמוכה  באחזקה  ונשארנו  ב"אמבר",  אחזקות   שקנינו 
 חולקו, וכנראה יחולקו בעתיד, סכומים נאים למשקים. ב"מיוחדות" הכנסנו את כל ההתחשבנות
 מול צמח ישי. יש כאן סגירת הפרשי-עבר בגין מים, שחייבנו במשך למעלה מעשר שנים ולא שולמו.
היה שלא  ל"דלילה"  התשלום  את  גם  הכנסנו  תזרימית.  משמעות  לכך  אין  אך  במאזן,  יופיע   זה 

 בתוכנית.
 על אף כל זאת, ה"מיוחדות" טובות מהתוכנית בקרוב ל-₪140,000.

מוקדי-אספקה: יש רווח קטן, בעיקר בתקשורת, עקב שינויים שביצענו.
מינהל: יש עלייה קטנה בהוצאות.

חורגים" "שימושים   – אינטנסיבי  היה  רמ"י  מול  והטיפול  היות  בתוכנית  עמדנו  לא   משפטיות: 
ו"דלילה".

 מינהל-כללי: המעבר לבניין אחד של הנהלת-חשבונות ומזכירות, וחלוקת ההוצאות החדשה, לא
 תוכננה נכון, בעיקר בסעיפי החשמל והמים.

שכר-דירה: התוכנית היתה אופטימית ביחס למבני-האחסנה, שעדין לא נבנו.
בשוק-ההון הקיימת  מגמה   ,₪600,000 של  תוכנית  מול   ,₪370,000 הניבו   תיקים-מנוהלים: 

 בשנה-וחצי האחרונות.
של מתוכננות  לא  הוצאות  עם  לתוכנית,  מתחת  בכ-₪300,000  אנחנו  אחזקות:   סה"כ 

כ-₪600,000 ("דלילה" וישי).
 

ענפים
הצבאי במחנה-  שנעשה  מריסוס  כתוצאה  לכותנה,  גדול  נזק  גרועה.  שנה  לנו  היתה   גד"ש: 

בחרובית. הגשנו תביעה לביטוח, אבל ייקח זמן עד שנראה תוצאות.
 גם מחירי התפוקות נמוכים מזה כשנתיים, בעיקר בחמניות ובאבטיחים.

שקדים: היתה שנה טובה מאד, עם יבול מעל 200 ק"ג/לדונם ומחירים טובים.
הדבר מתבטא בתוצאות של "חן השקד" ושל צומח-נחשון.

צאן: שנה לא טובה נוספת, עם הפסד מול רווח מתוכנן.

  
 

(המשך בעמוד הבא)
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פרוטוקול ישיבת הנהלה-כלכלית מספר 7 מ-1 ביולי - המשך

השנה זאת  ולכן  מחלות,  עקב  בעיקר  נדחה,  בענף  המשבר  לבעלי-כנף.  מצויינת  שנה   בעלי-כנף: 
הטובה ביותר שידענו עד כה.

כרם: הענף התאזן השנה, בעיקר עקב שינוי שעשינו בהתחשבנות מול "יקב ברקן".
 אורות נחשון: הייתה לנו שריפה בחדר-חשמל בלול ב', והכיסוי הביטוחי לא כיסה את הנזק. חייבנו

את הפעילות בהוצאות הנהלה, הנהלת-חשבונות ושכירות, החל מחודש אוקטובר 2016.

מקורות
סה"כ מקורות של האחזקות ₪1,380,000, מול ₪1,200,000 המתוכננים.

 סה"כ המקורות כולל "א.ר.ן" עמדו על ₪7,541,000, מול תוכנית של ₪7,899,000 העלייה ברווחי
בעלי-הכנף ובצומח (שקדים) מיתנה את הירידה בביצועי "א.ר.ן".

  שימושים
השקעות שאינן בתוכנית הרב-שנתית בגובה של ₪214,000.

 השקעה בתקשורת בסך ₪1,128,000, מול הלוואה בגובה ₪1,015,000,
המוחזרת מתשלומי המשתמשים.

כן שילמנו היטל-ביוב לא מתוכנן בסך ₪243,000 למבני-התעשייה הקיימים.
 

בסיכום: למדרג השימושים מייוחסים ₪4,685,000, ₪476,000 פחות מהתוכנית.
 

ב. בונוס למשרד רואי-חשבון

 לאחר שנים, "נפלה" נחשון למדגם של רשויות-המס בכל הקשור למיסוי קיבוצים. מתנהל מאבק
שנכנסו החדשים  החוקים  את  להחיל  רשויות-המס,  דרישות  מול  שלנו  רואי-החשבון  של   גדול 
 ב-2017 בצורה רטרואקטיבית. ההנהלה אישרה טבלת בונוס למשרד רואי-החשבון, המבוססת על

הצלחה.
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ערב "ששת הימים שלנו"
 דברי גילה בסיום הערב לציון 50 שנה למלחמת-ששת-הימים בנחשון
ולהופעת החוברת "ששת הימים שלנו" בעריכתה  -  29 ביוני 2017

 הרצון להוציא לאור חוברת שתספר על ארועי ששת-הימים בקיבוץ נחשון, עלה
 במחשבתי כבר לפני מספר שנים, מתוך אמונה בתפקידו של הארכיון לא רק כמקום

 של איסוף ושימור חומר היסטורי, אלא גם כגוף שחשיבותו בהנגשת התיעוד ובהעלאת
 המודעות למורשת המקום.

 אני מקווה שהחוברת תעשיר את הידע של החברים והתושבים על תולדות היישוב,
 ותגביר את הקשר למקום המיוחד בו בחרנו לחיות.

 ראשית, ברצוני להודות לרוביק רוזנטל, איש "על הרכס" בשנים הרחוקות ההן.
 העלונים ודפי-הקשר שכתב וערך הם מקור היסטורי חשוב לארועים שעברו על נחשון

 בשנות ה-60 וה-70. זאת עיתונאות במיטבה, בעברית טובה וקולחת ובהרבה הומור
 ותשומת-לב לכל ארוע. גם היום, 50 שנה אחרי, העלונים מעוררים עניין ומשקפים

 נאמנה את הקיבוץ של פעם.

 החוברת "ששת הימים שלנו", שיצאה בעריכתו במלאת שנה למלחמה, היתה ההשראה
 לחוברת הנוכחית.

(המשך בעמוד הבא)



צילומים: יוני שוב

9

ערב "ששת הימים שלנו" - המשך
 

 תודה מיוחדת לזאבן - שמטייל עכשיו ברוסיה - שהיה מפקד-החבל במלחמת ששת-
 הימים, הדמות המרכזית בניהול העניינים,  מי שדרש שאנשי נחשון ישתתפו באופן פעיל

 בכיבוש לטרון. ספרו האוטוביוגרפי, כמו  גם עצותיו והערותיו, תרמו רבות לאמינותו
ההיסטורית של הטקסט.

 אני רוצה לציין את עבודתה של נעמה הרלב - "הסיפור המיוחד של נחשון בששת-
 הימים" - שנכתבה במסגרת לימודי-ההוראה. סיקור המאורעות, הניתוחים הביקורתיים
 והתובנות שהיא מעלה, מצוטטים באופן רחב בחוברת זו. גם עבודתה של אורלי שדמי,

 אז תלמידת "צפית", שימשה לי רבות. זו ההזדמנות לקרוא לסטודנטים ולתלמידים
לחקור את תולדות המקום, ולהיעזר בשרותי הארכיון.

 ותודה לעושים במלאכה. החוברת היא פרי עבודה משותפת של צוות ארכיון הקיבוץ,
 שהדפיסו, הקלידו, צילמו, תמכו טכנולוגית ועודדו: יוסי מ., רחל א., פוגל, מוטקה
 ואפרת. תודה גם לאיציק ניב על העריכה-הלשונית, שהביאה את הטקסט להיות

 בהיר וקריא יותר.

 ותודה גדולה לתמי יואב, שגם ייעצה ותרמה לתוכן, ולראובן נוטלס על העריכה-
 הגראפית, שהפכה את החוברת ליפה ומושכת את העין.

 תודה לעפר נאור המזכיר על האמון ושיתוף הפעולה. בימים אלה שבהם הקיבוץ הוא
 מקבץ של חלקות-נדל"ן - שחלקן מעלימות את הנוף המקורי שלנו, והורסות מבנים
 ואתרים היסטוריים - מצאתי בעפר אדם שמורשת המקום חשובה לו. ַצֶפֹה למיזמים

 נוספים.

 ולבסוף, לבני משפחתי ולחברים שתמכו ועודדו. בלעדיכם החוברת לא היתה רואה אור!
אני מקווה שהקוראים יפיקו מהחוברת לא רק ידע אלא גם הנאה.



    לך לעזה – מחוויותיו של כובש נאור - כתב: מוטקה
נכתב לרגל 50 שנה למלחמת-ששת-הימים, ולכניסת נשיא חדש לבית-הלבן.

 השנה היא 1970.  אני נקרא למילואים. הפעם - אחזקת קו בעזה. הבסיס ממוקם בתוך מחנה-צבאי,
 שכנראה בעבר היה שייך למצרים, ואולי לפני כן  לבריטים. אנחנו אמנם יחידת-מודיעין, אבל כנראה
 אין מספיק יחידות חי"ר, ולכן מגייסים אותנו לתפקידי שיטור. המחנה קרוב לים. במערב - ים כחול
אינה העיר  תל-אביב.  דרום  את  במקצת  מזכירים  הבתים  עזה.  מרכז  הוא  האזור  דייגים.   וסירות 
לא התוצאות  הדרך.  בצידי  שנטמנים  מוקשים,  על  פעם  מדי  עולים  צבאיים  וכלי-רכב   שקטה, 
 נעימות... לפיכך ההנחיות קשיחות. יש לחבוש קודם את כובע-הפלדה והחגור, ורק אחר-כך עולים

 על הנגמ"ש. חייל לא ממושמע נשלח מיידית למשפט ולמאסר.

פרדס, בתוך  באר  לאבטח  חיילים,  מספר  נשלחנו,  הראשון  בשבוע  ומגוונות.  שונות   המשימות 
המשאבה בשבוע,  ימים  שבעה  שעות,   24 שלנו.  הבסיס  שהיה  למחנה  גם  מים  סיפקה   שכנראה 
 פועלת בעוז ואינך יכול לשמוע את הקולות שמסביב. אנחנו בתוך המבנה. ישנים, ערים, אוכלים
 ושומרים. בקיצור, חשבנו  שבצינוק מבודד מהעולם - יותר טוב להיות מאשר במבנה הזה. חיילים
רחש כל  אחר.  למקום  לעבור  מהפיקוד  ומבקשים  ובחוסר-האונים,  במתח  עומדים  אינם   אחדים 
 מבחוץ מקפיץ אותם כמו קפיץ למצב של היכון. הרבה אין מה לעשות שם, ואנו, מדי פעם, בעיקר
 בלילה, אוזרים אומץ ומתרחקים מהמבנה. גם כדי לתת לאוזנינו קצת רוגע, וגם כדי לבחון ולטעום
שכלביהם עשירים,  של  בתים  נמצאים  המטעים  בקצה  האזור.  את  המקיפים  המטעים  פירות   את 
 מריחים אותנו מרחוק ופוצחים במקהלת נביחות. אנו טועמים מהפירות, וממהרים לחזור לביתנו
בשל לעתים,  גורם,  מנות-הקרב,  את  במקצת  שיגוון  למזון  הרצון  המטעים.  בלב  המבנה   הזמני, 

הגזמה בזלילה, לתוצאות לא נעימות, דבר שהופך את המבנה למקום בלתי נסבל עוד יותר...

 השבוע המסוייט מסתיים, ומוטלת עלינו משימה חדשה! בימים ההם פעלה הרכבת מאשקלון לכיוון
שלא ולוודא  הרכבת,  בוא  לפני  הפסים,  על  יום  כל  ללכת  היתה  המשימה  עזה.  את  וחצתה   סיני, 
קטנים ילדים  ומטעים,  שכונות  חוצה  פסטורלית,  הדרך  המסילה.  בצידי  כלשהו  מטען   הוטמן 

משחקים במשחקי ילדים, ומתבוננים בחיילים הפוסעים על המסילה, במבט תמה ושוטם

 שבוע נוסף - משימה חדשה. הפעם, סיורים-רכובים במשך הלילה לאורכה ולרוחבה של עזה. העיר
 נמה את שנתה. אין יוצא ואין בא. ואז בסביבות השעה ארבע בבוקר, נצפה לפתע פרץ אנושי של
רכבי- להם  ממתינים  בהם  מרכזיים,  למקומות  זורם  בידיהם,  מזון  ושקית  בבגדי-עבודה,    אנשים 
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 צה"ל בעזה בשנות ה-70.
(צילום:שמואל רחמני)

(המשך בעמוד הבא)



מקום אחר ועיר זרה (או: אורח לרגע רואה כל פגע)
ימים בגאורגיה, בעיר-הקיט באטומי על שפת הים-השחור,  בילוי של שלושה 
 לימד אותי 12 תובנות (כוללניות מאד...) על המדינה בכלל - ועל העיר בפרט

 א. שטחה של גאורגיה הוא כ-70.000 קמ"ר,
 גדול פי 3.5 משטחה של ישראל, והיא מונה

 כ-4 מיליון תושבים, 90% מהם נוצרים
 והשאר מוסלמים מאד מתונים, השונים

 מאלה המוכרים לנו. עיר-הבירה היא טיבליסי,
ובה גרים כמחצית מהגאורגים.

 ב. המדינה ענייה מאד, עם שכבה דקה של
 עשירים, והאנשים מאד חביבים

 ומסבירי-פנים, אך לא-כל-כך אוהבים לעבוד,
 מתנהלים מאד בעצלתיים, ושום-דבר

אף-פעם לא בוער להם...

 ג. למרות שקיבלה את עצמאותה רק בשנת
 1991, אחרי התפרקות ברית-המועצות, יש

 לרוסים אמצעי-לחץ קריטי על גאורגיה:
 שליטה מלאה על השאלטר של תחנת-הכוח
 ההידרו-אלקטרית, הנמצאת בחבל אבחזיה
 הבדלני הנשלט על-ידה - כך שגאורגיה היא

 בעצם מדינת-חסות רוסית, והיא תישאר
כזאת עד-דלא-ידע...

 ד. השם "גרוזיה" ניתן ע"י הרוסים כשם-גנאי
   (גרוז' ברוסית משמעו גדול/שמן...), ולכן

ברור מדוע שונאים אותו הגאורגים, כמעט

(המשך בעמוד הבא)
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    לך לעזה – מחוויותיו של כובש נאור - המשך
 הסעות, כשיעדם הוא עבודה בישראל. רעש המכוניות הנוסעות צפונה נשמע כמו שריקה חזקה

 בלתי פוסקת..

מהם. גדולים  חלקים  כיסח  שאריק  לפני  עוד  במחנות-הפליטים,  בעיקר  רגליים,  סיורים  גם   היו 
 כשהמקומיים היו שומעים את פסיעותינו, הם העדיפו להיסגר ספונים בבתיהם. באחד הסיורים,
 הבחנו באור כחלחל הבוהק מאחד מחלונות הבתים. הצמדנו את עינינו לחלון, וראינו את המשפחה
 יושבת, כשפניה אל הטלוויזיה, ועל המרקע משחקת קבוצת מכבי ת"א נגד קבוצה זרה. אכן, שיגרת

לילות-חמישי שלנו פשטה גם בסמטאות מחנות-הפליטים...

 לפתע נזכרו שם 'למעלה' לגבי מומחיותנו, והוצבנו לתצפית על גג בית בכיכר המרכזית של העיר.
 מסביב החיים התנהלו, למראית עין, כמו בכל עיר נורמלית. אנשים הולכים לעבודה, ים של ילדים
 ושל ילדות בתלבושת אחידה צועד לבית-הספר כשתיק קטן על גבו. לרגע אתה שואל את עצמך: מה
 אנחנו עושים כאן? עיר כבושה עושה משהו לכובש ולנכבש. האם כשהם יגדלו, עדיין נצפה עליהם

 מלמעלה? אמנם הדבר נעשה מחוסר ברירה, אבל המחיר לשני הצדדים הוא בלתי נסבל.

 בינתיים יצאנו מעזה, וכמובן שאיני מאחל לאף חייל לחזור ולפטרל ברחובותיה. אמנם מצבה של
 עזה לא השתפר עדיין, אך לפתע הגיע מנהיג אמריקאי, "עוף מוזר", שמראה סימנים שברצונו לשנות
 את המצב. אולי הוא יצליח לשחרר אותנו מהמילכוד בן 50 השנים? נאחל לו, ולהם, ולכולנו שיצליח

– ונצליח - במשימתו.



כמו שהם שונאים את הרוסים...

 ה. החקלאות הגאורגית כמעט אינה קיימת,
 ומרבית התוצרת-החקלאית מיובאת

 ממדינות שכנות, בעיקר מתורכיה. גם
 התעשייה לא מפותחת, ומורכבת

 מתיירות-חוץ (אין תיירות-פנים בגלל העוני),
 ומ'ענף' מאד ייחודי - אמהות-פונדקאית

 לזוגות המתקשים בהבאת ילדים (במיוחד
 אחרי ש'ענף' זה נאסר בהודו, ברומניה

ובעוד)...

 ו. כרבע מאוכלוסיית המדינה, כמיליון(!)
 גאורגים, עובדים מחוץ למדינה ושוהים

 בחו"ל לתקופות ארוכות. אז מי בונה את כל
 הבתים במדינה? - התורכים כמובן. בבאטומי

 יש פועלים תורכים שחיים בה, ויש כאלה
שמגיעים מדי יום מתורכיה.

 ז. עם כמות גשמים שנתית של כ-4000 מ"מ
 (ארבעה מטרים!), המדינה מכוסה כמעט
 כולה ביערות מרשימים, ומספר הנחלים

 והנהרות הוא עצום. והמים, איך לא, צלולים
וטעימים מאד!!

 ח. באטומי היא עיר-קיט קטנה אשר מורכבת
 ממבנים מיוחדים/מעניינים/

 משוגעים/לא-שגרתיים, מצד אחד, ומהרבה
 מבני-שיכונים רוסיים גדולים ואיומים מצד
 שני. לתושבים ולעיריה אין כסף לשפץ את
 הבתים, וכך העיר נראית רע מאד במרבית

 חלקיה. העיר מרוחקת רק כ-20 ק"מ מהגבול
 התורכי והדבר מורגש ברחובות

 ובשווקי-המזון.

 ט. העוני בבאטומי מורגש במספר תחומים:
     אין בה כמעט סופרמרקטים, משום שמרבית
המזון נקנה בשווקים הזולים; המון מכוניות

 זקוקות בדחיפות לעבודות-פחחות-וצבע,
 ואין להן שום סיכוי לקבלן; הרבה בתים,

 כאמור, מתחננים לקצת יחס-חם
 וליד-אוהבת.  ועם זאת, מספר הקבצנים

 ברחובות הוא ממש אפסי - למעט תופעת
 הצוענים, שהפכו כבר למטרד-אירופאי כללי,

 וכאן הם מאורגנים באיגוד של "קבצנים
 מקצוענים", עם סידור-עבודה ו'חלוקת'

נכויות יומית...
 

 י. עונת-התיירות בבאטומי היא קצרה
 ומדוייקת: מ-15 ביוני עד 15 בספטמבר - לא
 תלוי במזג-האוויר ולא בהחלטות הממשלה.

 רבים מתושבי העיר מפנים את דירותיהם,
 עוברים לחיות בבתי הסבתא/דודה/גיסה,

 ומשכירים אותן לעשרות-אלפי התיירים אשר
 'כובשים' את העיר ל-3 חודשים. ומהיכן

 מגיעים התיירים? בעיקר מאיראן, מתורכיה,
  מאזרביג'אן, מאוקראינה ועוד מדינות

 במזרח-אירופה. יש מעט מאד תיירים
 ממערב-אירופה, שמטיילים בגאורגיה אבל

כמעט לא מגיעים אל באטומי.

 יא. ויש גם הישראלים כמובן. המרחק הקצר
 - כשעתיים טיסה - המחירים הלא-גבוהים
 של הטיסה והמחיה, האקלים הנוח (למעט

 הקיץ החם/הלח /הדביק!), בנוסף לחביבותם
 הרבה של המקומיים, הפכו את באטומי ליעד

ישראלי מבוקש וצפוף...

 יב. אבל ציניקנים חסרי-עכבות יגידו כי מה
 שמביא לבאטומי את מרבית הישראלים, הם

 בתי-הקאזינו הצמודים לכל מלון שמכבד את
 עצמו - ויש עוד רבים ומכובדים מחוץ
 למלונות(!) - שמאד נוצצים, וקורצים,

ומפוצצים, ו..מוצצים...
  

מקום אחר ועיר זרה - המשך

איציק ניב
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מחנה קיץ - השומר הצעיר - 2017.

 לא ברור לי מאיין אני שואבת את הכוחות
 ומצטרפת לעשרות צעירים למאות בני נוער

 ולאלפי חניכים ומגיעה שנה אחרי שנה למחנה
הקיץ.

 אבל דבר אחד ברור שזה נותן לי המון כוחות.
ולא רק כוחות גם אמונה בדור הצעיר,

 שעוזב את כל הגד׳טים בבית
 ושיודע מה זה סנדא, וגם כפיתה מרובעת.

 שיודע לחלוק ולתת מעצמו.
 שעובד ללא תמורה גשמית.

 ושגאה להיות חלק.
 חלק ממדינה, מתנועה, מקהילה, מקיבוץ/ישוב,

מקבוצה.
 יתכן, שאכן עוד לא אבדה תקוותינו.

 לילה תחת כיפת השמים. עם מזרון יוגה ושק שינה ואלפי ילדים מסביבי.
עייפה מאד, אבל גאה להיות האמא של הקן.



מה נשמע? מה קורה? מה חדש? מה כמה? מה שבע?
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בימי ראשון
ה'משלט' סגור

בימי שני מ-9:00 עד 13:00
מועדון ובית-קפה

בימי רביעי מ-9:00 עד 12:00
כולל גם ארוחת-בוקר

מועדי-פתיחה חדשים
של משלט-200

 מזל טוב לסבתא ענתי להולדת הנכד הראשון גל -

 בן לעמית, נין להגר, אחיין לנטע ולאבנר - וברכות

 חמות למשפחות!!

 שיחה והקרנה של הסרט "להציל

 את נטע", של הבמאי ניר ברגמן -

 שצולם גם אצלנו - תתקיים ביום

 רביעי 19 ביולי.

המקום והשעה יפורטו בהמשך.

 בתחילת אוגוסט יפתח קורס
 בערבית בנחשון, הכולל 10

 מפגשים בימי רביעי בערב.

 לפרטים והרשמה נא לפנות אל
רון נתיב: 050-5518889

 במלאת 4 שנים למותו של יוסקה, נקיים ערב שירה לזכרו, ביום  רביעי 16 באוגוסט,
 על הדשא מול הבית שלי, בהנחיית הזמרת ורדינה כהן (אחותו של יזהר כהן).

כולם מוזמנים! פרטים בהמשך, זיוה
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לבקשת חברים,

 סיור בתערוכות העכשוויות
במוזיאון-ישראל

בבוקר יום ראשון, 23/7/17
 

11:00-10:00 אי וייויי
 האמן הסיני איי וייויי (Ai Weiwei), מהמשפיעים והמוערכים בזירת האמנות העכשווית

 הבינלאומית, משלב ביצירתו פיסול, צילום, וידאו ומיצבים עצומי-ממדים, וזו הזדמנות

 ראשונה לבקר בתערוכה שלו בישראל. וייויי נעצר בארצו בלי משפט והשלטונות הגבילו את

 צעדיו משום שהוא יוזם פעולות מחאה ומרבה להשמיע את דעתו בנושא זכויות אדם וחופש

הביטוי של האזרח, מסרים החודרים כמובן גם לעבודותיו.

11:30-11:00 הפסקה - קפה ומאפה

 12:30-11:30 "אין כמו בבית"
 במלאות 100 שנים לתנועת הדאדא ולמזרקה של מרסל דושאן תבחן התערוכה כיצד

 שילבו אמני המאה ה–20 וה–21 פריטים ביתיים כדי לחתור תחת חוויות היומיום . 120

 עבודות של אמנים פורצי דרך, יוצגו באולמות שיעוצבו כחדרים בבית. בכך תודגש הזהות

 הכפולה של החפצים - מוכרים ועם זה זרים - וייבחן מושג הבית כמקום המעצב משפחה,

זיכרונות, תפקידים מגדריים ותחושות של עקירה והכלה.

 להרשמה 02-9958893 / 052-7250893

בברכה,

מירי איבלר

miriiwler@gmail.com

שימו לב לשינוי בתאריך ואשרו אם מתאים לכם.



השיר לא סתם, הוא רק מתחיל

         הנ"ל איננו קרדינאל! (בהשראת מדריגל מדרום-סנגל)
 לי כל גל נושא סקנדל, וכל חרד"ל קצת מטורלל / בתור אדם שכבר נגמל, ויש לו רקע אם

 בכלל / אז אם אותי עכשיו תשאל, אומר זאת כך: "הפור נפל" / תפנים את זה כשתגדל, תגיע

 עד לגיבור-על / אפשר לומר על כך חבל, אפשר פשוט לזרוק סנדל / ואם תחליף את הגלגל,

 לא תתחמק מהמחדל / כי לא כל פרח שנבל, הוא גם רשע ומנובל / נולדת בנהלל, לא ישרקו

 לך "נבדל" / ואם אביך פילדמרשל, אינך חייב להיות סמל / וכשאמך היא גנרל לא יעזור

 כסא-חשמל / רצוי לצחוק על הגורל, ולנפנף בשום-בצל / אז אם יובל קצת מבולבל, אולי גם

 הוא קוזאק-נגזל / וטוב לחסוך גם בחשמל, לפני שתינזק טוטאל / ואם תבחר בכדורסל, כדאי

 שגם תהיה 'מגדל' / ולפעמים שחקן-ספסל, יודע איך לסחוף קהל / גם אם שיחקת מול נאדל,

 עוד לא הגעת להיכל / וגם בחוג שומרי-משקל, בונים על זה שקצת תאכל / לכן תכין לך

 מנגל, ואל תגזים עם החרדל / ואם מצאת קרנבל, חפש מיד טיסת אל-על / אם בצאתך נשאר

 שובל, סימן שסיווגך צלל / ואם קוראים לך "שועל", תזכור - הסנה "אינו אוכל" / וכשצנח לך

 זלזל, אל תיראה כל כך אומלל / כשעולמך הוא המפעל, חשוב מאד שתתוגמל / נתפס אחיך

 והופלל, מגיע לו - האיש סכל / ואם הוא לא מספיק סבל, תרגיע, שמור על המורל / אם

 בראשך זקוף תלתל, עדיין יש לך מזל / אך אם ראשך קצת מדובלל, והוא מבריק כמו קלל /

 אולי עדיף זנב שועל, אולי דבשת של גמל / נתקלת בארינמל? אל תתנהג כמו ונדל / אם

 חברך מזמן כבר ז"ל, ורק אותך הזמן יגאל / ואם תמתין לרגע-דל, אפשר שתהיה זצ"ל /

וכשאומרים לך "חדל, הגיע סוף לפסטיבל" / תחוש מהר אל הנמל, ועוף לאן שרק תוכל...
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הכל יחסי
 יחסים-דיפלומטיים או יחסי-הון-שלטון * יחסי-מורה-תלמיד או יחסי-מין * יחסים-של-
 חיבה או יחסי-אבות-בנים * יחסי-אישות או יחסי-מרות * יחסים-אפלטוניים או יחסים-

 מסוכנים * יחסי-קרבה או יחסי-עובד-מעביד * יחסים-בהסכמה או יחסי-גומלין *
 יחסי-אהבה-שנאה או יחסי-אמון * יחסים-הומוסקסואלים או יחסי-אבות * יחסים-
 של-כבוד או יחסים-לסביים * יחסים-מתוקנים או יחסים-סוטים * יחסים-צוננים או

יחסי-איבה * יחסי-שנאה או יחס-חם * יחס-מיוחד או יחס-אמביוולנטי *

 הקריאה בעמוד זה אינה מומלצת ל: עכברי-בארים * כלבי-אשמורת * חתולות-מין *
 חסידות-ברלאנד * צבי-נינג'ה * סוסים-טרויאנים * כרישי-נדל"ן * כלבים-משוטטים *

 איילות-שלוחות * כלבים-אנדלוזיים * עכברי-מעבדה * סוסים-שמדברים-עברית * צבי-שמונה *
 חתולים-פרסיים * כלבי-חוצות * ציפורי-נוד * תולעי-ספרים * סוסי-יאור * עיזות-פזיזות *

 שועלי-שמשון * ציפורי-נפש * נמרי-חברבורות * אווזות-פוטות * עורבים-לקחנים *
צפרדעי-אשפה * פרות-הבשן * תנינים-דומעים * גלויי-אריות * זאבי-ים * שתיים-דובים



גבר הולך לנדנוד...
 גבר הולך לאיחוד מול הכובסת # גבר הולך לסיעוד מול הכועסת # גבר הולך לייחוד מול
 ההורסת # גבר הולך למיקוד מול הדרדסת # גבר הולך לפירוד מול הקורסת # גבר הולך
 לזיווד מול החומסת # גבר הולך לביגוד מול התופסת # גבר הולך לשיפוד מול הכוססת #
 גבר הולך לגימוד מול הגוססת # גבר הולך לחידוד מול המואסת # גבר הולך לבידוד מול
לניקוד מול הנוגסת # גבר הולך  הפורסת # גבר הולך לצימוד מול הלועסת # גבר הולך 
 לפיקוד מול המוטסת # גבר הולך לתלמוד מול המיוחסת # גבר הולך לליכוד מול האונסת
 # גבר הולך לעיבוד מול המחוספסת # גבר הולך למיסוד מול הנכנסת # גבר הולך לתיעוד
 מול המתרפסת # גבר הולך ללימוד מול הגורסת # גבר הולך לנדנוד מול התוססת # גבר
לוויעוד מול המתפרסת # גבר הולך להדהוד מול המפוספסת # גבר הולך לטירפוד  הולך 
מול המרססת # לכיבוד  הולך  גבר  מול הכונסת #  לסיבסוד  הולך  גבר  מול המפספסת # 

 בגיליון הבא (בלי לקחת אחריות): צל"ש או טר"ש * קופ"ח או דגמ"ח * תא"ל או
 רס"ל * פז"ם או עב"ם * תרפ"ט או מזל"ט * פצמ"ר או מלכ"ר * גמ"ח או פלמ"ח *
 דנ"א או נב"א * מנכ"ל או מזכ"ל * תמ"ק או ממ"ק * כסת"ח או שב"ח * בלמ"ס או
 מתנ"ס * מל"ל או מפד"ל * אנ"ש או חפ"ש * שכפ"צ או שנ"צ * תש"ח או מט"ח *
מע"מ או מת"מ * תל"ג או מל"ג * גל"ץ או גבנ"ץ * חרד"ל או חמ"ל * פארט"ץ או...

שטות לסיום:

׀הטך ���א� י�ׁ
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