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מהנעשה
בקיבוצנו

בספטמבר   17 ביום-כיפור  בכפר-סבא  נולד  אמיר 
1953. אביו היה סגן-אלוף בחיל-האוויר, ואמיר עבר 
בילדותו ממקום למקום על-פי שיבוציו של אביו. מצד 
והסבתא  כלי-נגינה,  מיני  בכל  ניגנו  הסבים  האבא 
מצד האמא הייתה זמרת אופרה. ועם גנים כאלה לא 
הסבתא  למוזיקה.  גדולה  באהבה  ניחן  שאמיר  פלא 
הזמרת חיה במרכז תל-אביב ואמיר מאוד אהב לבוא 

לבקר אותה. תקופה מסוימת הוא אף גר אצלה. 

בתאונת-דרכים נהרג  האח  ואחות.  אח  היו  לאמיר 

לפני מספר שנים לא רב, והאחות 
היא עובדת-סוציאלית. אמיר הגיע 
לקיבוץ נחשון בעקבות מיקי טרופר 
בהמשך  מתנדב.  בהתחלה  והיה 
הכיר את נעמי, הם התחתנו ולאחר 

שבע שנים נולד רון. 

בגידול  לנעמי  מאוד  עזר  אמיר 
מנישואיה  ומיכלול  אורי  ילדיה 
אותם  אהב  מאוד  הוא  הראשונים. 
בוגר. אח  כמו  אליהם  והתייחס 
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30 לאמיר נתיב ז"ל
עמ' 1

על חבר-הילדות, אמיר נתיב
מיקי טרופר, עמ' 2

סיפור של קהילה
הבטם יואב, עמ' 5

דרום אדום
איציק נ., עמ' 3

הצבעת קלפי מס' 3 - אישור תקציב
עמ' 3

שעות פעילות משרדי הקיבוץ
עמ' 3

מזל טוב!
עמ' 3

פרוטוקולי ישיבות
עמ' 7

ספר המתכונים הנחשוני
מורן ואלעד, עמ' 5

ניבים
איציק נ., עמ' 9

לאמיר היה חבר, צייר מאוד ידוע בשבדיה, וביחד עם 
נעמי הם ביקרו אותו שלוש פעמים. אמיר ונעמי נהגו 
פעם בחודש לנסוע לבקר את אביו של אמיר בחיפה.
ספרים  קורא  היה  אמיר  לחו"ל  נסיעות  לקראת 
רבים שעסקו ביעדי הטיול. באחד הטיולים הם נסעו 
ולרדת  לעלות  המאפשרת   - ברכבת-האירופית 
במספר תחנות בדרך - מאיטליה לאוסטריה ולפריז, 

ובחזרה.
אמיר היה אינטלקטואל ואהב מאוד היסטוריה, בעיקר
באירופה,  שנות-השלושים  את 
ספרות  אמנות,  אהב  ובנוסף 

ומוזיקה. 
במזכירות- אמיר  עבד  בנחשון 
היה  האחרונות  בשנים  הטכנית. 
כולל  אותו,  והסובבים  מאוד  חולה 
גם הרופאים, לא ידעו להגיד במה 
סרטן  לו  שהיה  הסתבר  בדיוק. 
כולל גם במוחו.  בגופו,  שהתפשט 
בתקופה האחרונה לא ידע להבחין 

לרע. טוב  בין 

ברכות למזכירות החדשה
עופר .נ, עמ' 2

ביום השלושים למותו של אמיר נתיב ז"ל

על חברי ארז שוויצר ז"ל
רן א., עמ' 6

מחזירים את פסח לקיבוץ
ועדת פסח, עמ' 4
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אמיר גדל בבסיס חיל-האוויר רמת-דוד, שבו אביו שרת כקצין. בהמשך הוא עבר לפנימיה-צבאית, אבל נשר 
ממנה בגלל שלא סבל אותה.

14, כשמשפחתו עברה לקרית-אונו. שניהם למדו בבית-ספר "תיכון חדש" בתל-אביב,  מיקי הכיר אותו בגיל 
בכיתות החמישית והשישית. היכרותם התחילה כאשר מיקי היה עובר על אופניו ליד תחנת ההורדה של רכבת-
ארלוזורוב, ולוקח על אופניו את התיק של אמיר לבית-הספר. בהמשך הם נפגשו באוטובוס קו-5 בדרכם הביתה.

נוצר קשר טוב בין אמיר ומיקי, והם התחילו להתראות הרבה גם מחוץ לשעות הלימודים. בעיקר אהבו "להתפרפר" 
מהלימודים וללכת להצגות-קולנוע יומיות, בקולנוע "תכלת" ליד הירקון ובקולנוע "פריז" מול מלון "דן".

אמיר, בניגוד למיקי, לא היה בתנועת-נוער ולכן התוודע למוסיקה אמריקאית של סוף שנות-השישים – פולק-
מהחנות  תקליטים  בו  ליקטו  והם  גדול,  תיק  היה  לאמיר  ויאנג".  נאש  סטילס  "קרוסבי  מיטשל,  ג'וני  מיוזיק, 
טייפ- על  ה"ביטלס"  תקליטי  את  הקליטו  הם  ביחד  דיזנגוף.  פינת  אבן-גבירול  ברחוב  "אלחוט"  המפורסמת 
סלילים, שאותו קיבל מיקי לבר-המצווה שלו. באמצעות אמיר הכיר מיקי את המוסיקה הלועזית, דבר שהיה אז 

בתנועות-הנוער. מקובל  לא 

ב-1969 עבר מיקי לקיבוץ נחשון והצטרף לקבוצת "סלע", אבל שמר על קשר עם אמיר, בשיחות-טלפוניות או 
במפגשים בתל-אביב. מדי פעם הגיע אמיר לבקר את מיקי בנחשון, ונהנה מאוד מחיי הקיבוץ, מחיי הטבע - 

ובעיקר מהמתנדבים. אמיר היה מאוד נבון ובעל ידע רב בתחומים רבים. מיקי מאוד אהב והעריך אותו.

אמיר ביקש ממיקי לבדוק אפשרות לקבלתו בנחשון כמתנדב ישראלי, ואחרי זמן קצר הוא אכן הגיע לקיבוץ 
על תקן מתנדב. כאשר מיקי התגייס לצה"ל, עזב אמיר את נחשון ועבר להיות מתנדב בקיבוץ שמיר בצפון. עם 

חזרתו של מיקי לנחשון, שב אמיר לבקר אותו, ונשאר לגור כאן לתקופה.

במהלך תקופה זאת הכיר אמיר את נעמי, ובהמשך הקים איתה משפחה. החל מאותו זמן התרופפו הקשרים בין 
אמיר ומיקי, משום שכל אחד מהם השתקע בענייניו, אבל החברות הטובה ביניהם נשמרה כל הזמן.

שיחה עם מיקי טרופר על חבר-הילדות שלו אמיר נתיב

איחולי הצלחה לחברי המזכירות החדשה:

ליאור שניר, מני טובול,  יוסף קיש,  יונתן דה-פורטו,  רותי שוב, דיויד הירש,  רוקח, מורן פלג,  כלילה 
פוקס. עופר  שפטס,  עומרי 

 198 השתתפו:   - בנחשון  ביותר  הגדול  המצביעים  מספר  את  אולי  שהקיפה   - בהצבעת-הקלפי 
כל בעלי- מסך   )!(82% שהם  מצביעים,   210 סה"כ   - ו-12 בהצבעה-ידנית  בהצבעה-אלקטרונית 

.)257( זכות-ההצבעה 

במהלך ההצבעה התגלו קשיים עם מספר חברים. בחלק מהמקרים הצלחנו להתגבר על התקלה, 
ואילו מספר חברים נקראו להשלים את הצבעתם במחשב במזכירות. חברים שכשלו בהצבעה ולא היו 

בקשר איתי מוזמנים לדווח לי.

לציין את מספר  נהוג  לא  ועל קבלה לחברות,  מועמדויות לתפקידים  על  אישיות בנחשון  בהצבעות 
המצביעים שבחרו בכל מועמד/ת, ואני מבקש שנמשיך לשמור על הנוהג המכובד והמכבד שקבענו 

לעצמנו.

עשרה מי יודע?  /  עפר נאור, מנהל-קהילה
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מזל טוב!
לנעמי וליונתן דה-פורטו להולדת הבן – נכד לרונית פרייס-ליף, נין ליהודה

ושפע ברכות לכל המשפחות, בנחשון ומחוצה לו!!

הצבעת-קלפי מספר 3
אישור תקציב-מוניציפלי ואישור תקציב-פרוגרסיבי.

מספר בעלי זכות-ההצבעה 258; מספר מצביעים בפועל 117 )112 בהצבעה- אלקטרונית 

ו-5 בהצבעה-ידנית(.

תוצאות ההצבעה:

תקציב-מוניציפלי - 83 בעד, 34 נגד; תקציב-פרוגרסיבי - 83 בעד, 29 נגד.

במסגרת הרצון לשפר את הנגישות של משרדי הקיבוץ לחברים ולתושבים, וגם כדי לשמור על התנהלות שוטפת 
ולענפי-הקהילה.  לתושבים  - שעות קבלה למתן שרות לחברים,  - החל מפברואר  הצוות, קבענו  ויעילה של 
יוכלו חברים ומנהלי-ענפים להתקשר/להגיע לקבלת שרות ללא תיאום. מובן שניתן יהיה לתאם  בשעות אלו 

מראש פגישה עם נותן-השירות למועד אחר רצוי ומתאים.

שעות הקבלה במזכירות-הטכנית:

ראשון עד חמישי - מ-8:30 עד 10:30 ומ-11:00 עד 13:00;

שעות הקבלה בהנהלת-החשבונות:

ראשון, שלישי וחמישי - מ-8:30 עד 10:30.

שעות הפעילות של המזכירות-הטכנית והנהלת-החשבונות – ראשון עד חמישי מ-8:30 עד 16:30. בהמשך, 
אם יידרש, נעדכן את שעות הקבלה.

שעות פעילות משרדי הקיבוץ
איזה מספר נכנס?

אם פספסתם את "דרום אדום" – אל תחמיצו את:  ירוק רחוק * שחור מאחור * לבן מזמן 
* סגול בחול * צהוב קרוב * טורקיז פזיז * כתום בלי מתום * כחול אתמול * חאקי עם ג'אנקי * אפור בבור * 
שחרחר בכפר * תכלת מסורבלת * בז' מתבזבז * ירוק-זית קרוב לבית * ורוד-עתיק ללא תיק * כחול-לבן על 

אדולן * חום עגום * ורוד באשדוד * לבנבן מגוון * ג'ינג'י עם בי.ג'י...     
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נרתמו מספר  ולתכנונו  החג  לארגון  חג-הפסח בקיבוץ.  את  נקיים  לרובכם, השנה  שידוע  כפי 

אנשים מכל שכבות-הגיל, ואנו מצפים להצטרפותם של שותפים נוספים שייקחו חלק ב'סדר'. 

ותכנים  מסורות  וישלב  בחדר-אוכל  יתקיים  החג  ובארגון.  בחשיבה  החל  כבר  הצוות-המארגן 

קיבוציים, עם תוכן חדש ועדכני. אנו עדיין דנים על אופי הארוחה, ומסתמנת האפשרות לשלב בין 

ארוחה מוכנה לבין מאכלים שאנשים יכינו ויביאו - כדי לחסוך בעלויות ולהעלות את רמת המזון. 

העלות הכספית הצפויה: 60 ש‘‘ח למשתתף.   

בימים אלו אנו עמלים על תכנון החג – מזון, הגדה חגיגית והופעות. צוות-התוכן סיים לבחור את 

הטקסטים של ההגדה, וכרגע עובדים על העיצוב, בעזרתם של אמני הקיבוץ שנרתמו למשימה. 

אנחנו שמחים מאוד שרבים בחרו להצטרף לחגוג ביחד!

ולכן  כזה.  בסדר-גודל  חג  שנעשה  שנים,  הרבה  מזה  ראשונה,  שנה  זו  להדגיש:  לנו  חשוב 

הרשמה-מוקדמת היא קריטית, כדי שנוכל להתארגן לאירוע בצורה הכי טובה האפשרית. אנו 

מבקשים מהמשפחות שעדיין לא נרשמו להירשם, ומהמתלבטים להודיע לנו - על מנת שנוכל 

בחשבון. אתכם  לקחת 

יש להירשם עד 1 במארס!

ההצלחה של האירוע תלויה במשתתפי ה'סדר'. חג-הפסח בקיבוץ נבנה כחג של שותפים 

מלאים – כל אחד ואחת תורמים לפי יכולתם וכישוריהם. חשובה מאוד ההירתמות של כלל 

המשפחות הנרשמות – בסידור, בארגון, בהכנה ובחיסול.  

להרשמה ולכל שאלה והצעה:

הילה - 054-7550659

אורן - 053-6288459

רותי לב - 050-8674794

שייקו - 054-6539645

אדר שמח לכולנו

מחזירים את חג-הפסח לקיבוץ
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אמא שלי, כמו הרבה אימהות כמותה, מגוללת בתוכה סיפור על קהילה 
לירושלים,  להגיע  שחלמו  הרחוקה,  באתיופיה  אי-שם  שגדלו  שלמה, 

לציון, לעיר הקדושה, להתאחד עם אחיהם היהודים.

עם החלום הזה הם התעוררו כל בוקר ואיתו הם נרדמו כל לילה - החלום 
לחזור לארץ-ישראל!  הם באו ממקום שאין בו גבול, שהטבע והאנשים 
חד-הם, שבו המחשבה יכולה לנוע בחופשיות. והמחשבה והתפילה היו 

לשוב לציון.

הכל  שהשאירו  אחרי  לארץ-ישראל,  והגיעו  החלום  את  הגשימו  הם 
הם  זמן.  הרבה  כל-כך  לבית  להם  שהייתה  וארץ  חופש  רכוש,  מאחור: 
הגיעו למציאות, לארץ שילדיהם הופרדו מהם וגדלו בפנימיות, מחקו את שמם ונתנו להם שמות אחרים. לארץ 

שביקשו מהם לעבור גיור, לארץ שרדפו אותם רק בגלל שהם שחורים.

הם האמינו שהם בין אחים ושלחו את ילדיהם עם השמות החדשים, ושם התחיל השבר, הקרע. הילדים איבדו 
את עצמם ולא ידעו מי הם ומה הם. מצויידים בשמות חדשים ובצבע-עור אחד שחור, שאותו אי-אפשר למחוק. 
נכון. הלא  הצבע  עם  אבל  הנכונים  השמות  עם  אולי  הם  הצליחו.  לא  והם  להתקדם  ניסו  להשתלב,  ניסו  הם 

והטובים, שמות שמגוללים גם הם סיפור  וחזרו לשמות הישנים  אז הם חזרו לבית אמם, למסורת, לשורשים, 
שלם. ואמם שמחה וראתה את ילדיה מתחזקים, מבינים שהם טובים, בני טובים, שהם באו מקהילה עם עבר 
ומסורת מפוארת. והיא ידעה שהם מבינים מאין הם באו ולאן הם הולכים. היא מבינה שהם אחרים, שהם חיים 

ויודעים.  בארץ ללא רחמים, שהם חזקים 

ואז החלום והרצון שוב התעוררו, והיא הבינה שהארץ הזאת היא שלהם והם שלה. היא הצטרפה אליהם במאבק 
לצדק, במאבק לשוויון, במאבק על ציון שם כולם אחים ואין הבדל בין הצבעים. 

והכל נהיה יותר ברור, ומאז הם צעדו יחד מבוגרים, צעירים, תינוקות וזקנים לעבר עתיד יותר טוב, עתיד שילדיהם 
בטוחים.

הקהילה  ועל  הפרטית  אמה  על  כותבת  יואב  הבטם 
סיפור של קהילה שלמה

ספר המתכונים הנחשוני
־ילדי המתנ"ס מכינים מתנה לקיבוץ נחשון - לכבוד יום-הולדתו בחודש מאי – "ספר מת

כונים משפחתי". הם מבקשים לקבל מכל משפחה מתכון משפחתי כתוב, תמונה שלו, 

תמונה של המשפחה, וסיפור משפחתי. את החומר שיתאסף הם יערכו ויפיקו. 

מורן - 050-7743832 

ואלעד - 050-2343702

מצפים לכולנו!!!  

משפחתי וחוויות אחרות
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לראשונה.  בארז  נתקלתי  שנות-השבעים  בסוף 
ירוקות  ועיניים  בוקר  של  שפם  אדירה,  בלורית 
אני  עצמו:  והציג  למסגריה  נכנס  הוא  בוהקות. 
מהגרעין החדש, האם תוכל לעזור לי לרתך משהו. 
הבטתי בפניו והחיוך הממזרי ניכר בם. המבט השובבי 

אותי. כבשו  מיד  לשפם  מתחת  והחיוך 

לראות,  למסגריה  מגיע  היה  ארז  שנים.  עברו 
על  קיבל  וליצור. בהמשך  לבנות  לנסות,  להתרשם, 
אלי  לפנות  חשש  ולא  המסגריה,  ניהול  את  עצמו 
את  להפוך  ניסה  הוא  מורכבות.  בעבודות  לעזרה 

היכר. ללא  המקום 

בחריצות,  דופן  יוצא  היה  ארז  הראשון  מהרגע    
ידיו.  נגעו  שבו  תחום  ובכל  במקצועיות  במסירות, 
שם  מתקדם  כשהוא  במפעל,  באחזקה  כמסגר, 
קולטי- שיקום  את  ניהל  הוא  ניהוליים,  לתפקידים 
הכנת  את  ריכז  בירושלים,  שהתפוצצו  השמש 
הלינה- עבור  קלים  למבנים  יסודות-המתכת 

ועוד.  המשפחתית 

אז   - זהים  בגילים  ילדים  עם  בהקבלה.  נעו  חיינו 
בהשכבות.  נפגשים  היינו   - בתי-ילדים  היו  עוד 
עבדתי במשרד-הטכני עם עומרית, וארז היה מגיע 
ולא נמנע לשוחח איתי על דברים שונים.  לביקורים 
לא  ממש  ורגוע,  נינוח  שליו,  תמיד  נראה  פניו  על 

וטינה. כעס  רגעי  לי  זכורים 

דלת  ועל  הקהילה,  את  לנהל  עצמו  על  קיבל  ארז 
משרדו כתב - אולי בציניות אופיינית - "כאן לא בנק", 
כי מרבית הפניות אליו היו אז בענייני כספים... הוא 
בנקאי,  אינו  מנהל-הקהילה  כי  לי,  הסביר  כך  סבר, 
וכי יש ממנו ציפיות לעסוק באין-ספור נושאים שאינם 
כסף גרידא. מאז כיניתי אותו "בנקאי" - והוא קיבל 

זאת ברוח טובה.

רדף  משבר  קשה,  מאוד  תקופה  אז  היתה  בקיבוץ 
משבר, מנהלים התחלפו והיו ניסיונות לשלב מנהלים 
משמעותית,  להפרטה  עבר  טרם  הקיבוץ  חיצוניים. 
מין תקופת-ביניים כזאת. ארז ניצב במספר חזיתות 
מול הפרט בקיבוץ, מול הממסד ומול קשיי הכלכלה 
של הקיבוץ. תקופה לא קלה כלל, שהוא שרד אותה 

בגבורה וניסה ככל יכולתו להיות בסדר עם כולם.

תמיד  הציבורי,  לתפקידו  מאוד  מתמסר  וכשמישהו 
שילכלכו  שקרים,  שיפיצו  חורשי-רע,  קנאים  יהיו 
ארז  מאוד.  חבל   - להכשיל  הכל  ויעשו  "ברחוב" 
היו  כל מעשיו, כל ההחלטות שקיבל  היה שלם עם 

מרובה. באחריות 

ארז היה איש טוב לב, איש משפחה ואב מסור מאוד, 
והיה גאה מאוד במעבר לבית החדש  כך זה נראה, 
שהזיז עשה  וטוב  ומרחביו.  עמק-איילון  אל  הצופה 

היה  איש חברה  ללולים מקרבת ביתו...  את הכביש 
ארז , תמיד היו סביבו חברים ממגוון גילאים, אהב את 
חבריו וקרוביו וידע להעניק להם סיבה טובה להיות 

סביבו.

צועדים בשדות הקיבוץ, בכיוונים שונים,  היינו  שנים 
אבל בנקודה מסויימת היינו נפגשים פנים אל פנים, 
או  זריחה  לעת  בבוקר  זה  אם  שחזר,  וזה  שיצא  זה 
לשלום  היד  את  מרים  ארז  שקיעה.  לקראת  בערב 
ואני עונה לו, ומביט בעיניו ומנסה להבין על מה חשב 
ומשקפי-שמש  או הרהר, כשכובע סומבררו לראשו 

המאפיר. ושפמו  לעיניו, 

פגשתי את ארז בפעם האחרונה במרפאה, בהמתנה 
לרופא, כשהוא מחובר אל צינור-הזנה, רזה מאוד אך 
מחייך ואופטימי. האמת, הייתי קצת נבוך ולא ידעתי 
אבל  לשתוק  היה גם  אפשר  מתחילים בשיחה.  איך 
הוא אמר לי ביוזמתו, "מחלה נוראית, מקווה שאצא 
מזה", ומיד המשיך לשאול ולהתעניין מה אני עושה. 
החלפנו עוד כמה משפטים ואז אמר לי, קצת בצער: 
מסתכלים  האנשים  את  לראות  הוא  הגדול  "הקושי 

עלי ברחמים"...

ארז נפטר כשהייתי בטיול בדרום-אמריקה, בצ‘ילה, 
של  הדרומי  בקצה  ממש   – לאנטרקטיקה  קרוב 
מול  ניצבתי  כאשר  אלי  הגיעה  הידיעה  העולם. 
ענק  גוש-קרח  ניתק  ולפתע  ענקיים,  קרחונים 

תדהמתי.  היתה  גם  כך  אדיר.  ברעש  והתנפץ 

כזה היה ארז עד יומו האחרון, אדם טוב, שקט ורגוע, 
קשוב לזולת.

"הבנקאי" / "הפרוייקטור" / "הבולדוזר" / "אז-נו?"
רן א. זוכר את ארז שווייצר ז"ל במספר מישורים -  
האישי, הציבורי, הביצועי  -  במלאת שנה לפטירתו
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פרוטוקול ישיבת הנהלה-כלכלית מספר 1 מ-28 

פרוטוקולים
מישיבות הקיבוץ

סיכם: יזהר        
נוכחים: חנוך פרידמן, אורי גלעד, ג'יין עוזרי, אתי חובב, ישראל חן, ניר עלי,  מוטקה בן-הלל, יזהר לנדאו, יונתן 

לביא; 
חסרים: פליקס מלול, ליאור שיר, חיים ערב;
מוזמנים: דורון דרסלר – מנכ"ל "נורדישון".

1. "נורדישון" – סיכומי 2018 ותוכנית 2019

השנה תיגמר בהפסד של למעלה מ-1.7 מיליון ש"ח. 

המעבר של דיר נחשון לנורדיה והמפגש של עדר נחשון עם עדר נורדיה היה קשה, הרבה מעבר למצופה. 
פרצו הרבה מחלות ואחוז התמותה היה גבוה מאוד. כמו-כן, בגלל העיכוב בקבלת היתרי-בנייה, האתר 

בנחשון המשיך לפעול עד נובמר 2018, דבר שגרם להוצאות כפולות.

ייבוא מאסיבי של כבשים משפיע משמעותית על מחירי הבשר. מחירי החלב יציבים, על-פי הסכמות בין 
המגדלים והמחלבות, ואינם כפופים למחיר-המטרה של חלב-בקר.

תוכנית 2019 – 

לאור ההתייצבות בפרמטרים המקצועיים, תנובת החלב והמשקל, יש מקום לאופטימיות ששנת 2019 תיגמר 
בסביבות 500,000 ש"ח רווח. חצי-השנה הראשונה אמורה להתאזן.

הפוטנציאל של הדיר במתכונתו הקיימת עומד על 1.4 מיליון ש"ח רווח, אבל נראה כי הדבר יושג רק בשנת 
.2020

סיכום: ההנהלה מקבלת בצער ובדאגה את תוצאות 2018. ההנהלה מביעה אמון בהנהלה ומקווה לראות 
תוצאות משופרות משמעותית בשנת 2019. נקודת הבדיקה הראשונה היא סיכום חצי-שנתי. אם שנת 2019 
תיגמר גרוע, קרי - רווח מזערי או הפסד - תצטרך להתקבל החלטה קשה האם יש מקום להמשך קיומו של 

הדיר.

למרות הצפיפות הקיימת בעדר, אין אישור להגדלת/להוספת סככות לפני הסיכום החצי-שנתי, ובתנאי 
שהתוצאות המקצועיות מצדיקות ההשקעה.

2. דיווחים
יונתן סקר את מצב הפרוייקטים השונים.

1. דלילה – יש אישור עקרוני לדרך-הגישה. מתוכננת פגישה עם "נתיבי ישראל", בתקווה שנוכל להתחבר 
לרמזור שיוצב בצומת כפר-מנחם. עד אמצע פברואר אמורה החברה איתה אנחנו בקשר לקבל החלטה באשר 

לטכנולוגיה המועדפת, ואז נוכל להגיש בקשה להיתר-בנייה.

2. בניית מחסנים – נמצאים בהליך של קבלת היתרים.

3. סככות פטם )בעלי-כנף( – נמצאות באמצע פיתוח השטח. מיד לאחר מכן יתחילו בבניית 2 הסככות 
כמתוכנן.
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פרוטוקול ישיבת הנהלה-כלכלית מספר 2 מ-5 בפברואר
סיכם: יזהר

נוכחים: חנוך פרידמן, אורי גלעד, פליקס מלול, ליאור שיר, ישראל חן, ניר עלי, עופר נאור, מוטקה בן-הלל, 
יזהר לנדאו, יונתן לביא; 

חסרים: חיים ערב, אתי חובב, ג'יין עוזרי.

מוזמנים: יעקב זיו – ברית-פיקוח, ארנון רז – ברית-פיקוח.

דוחות כספיים 2017

זו השנה הראשונה שברית-פיקוח מציגים דוחות שנתיים )לאחר שהחלפנו את משרד רואי-החשבון של 
נחשון(. לאור השינויים בחוקי המס לגבי קיבוצים, מוגשים דוחות 2017 באיחור רב.

הוצגו שני דוחות:

1. דו"ח אחזקות
הדוחות מציגים מצב כלכלי יציב עם הון עצמי גבוה-יחסית.

הרווח בשנת 2017 טוב משמעותית מזה של 2016.

היחס בין הנכסים השוטפים להתחייבויות השוטפות טוב מאוד )3:1( ומצביע על חוסן שעליו ניתן להמשיך 
ולפתח את המערכת הכלכלית.

תזרים-המזומנים מצביע על פעילות השקעה רחבה, ועם זאת יש גידול משמעותי במזומנים שנבעו מהפעילות 
השוטפת.

ההנהלה אישרה את הדוחות הכספיים של 2017.

2. דו"ח קיבוץ נחשון
מאחר ומרבית הנכסים נמצאים ב'אחזקות', הדו"ח של ה'קיבוץ' אינו משקף נכונה את מצבו הכלכלי של 

נחשון.

יש גידול משמעותי בהכנסות שנרשמו במאזן הקיבוץ, וזאת לאור השינוי בחוק המחייב את חברי הקיבוץ לאחד 
את דוחות העבודה האישיים שלהם עם דוחות הקיבוץ. צויין כי עדיין לא 100% מהחברים מאחדים את הדוחות 

שלהם עם הקיבוץ, דבר העלול להביא עליהם קנסות מרשויות-המס.

סיכום: 

יוגש דו"ח מאוחד של כלל הפעילויות, על-מנת לקבל תמונה אמיתית על מצבו הכלכלי של נחשון. ההנהלה 
מאשרת העברת הדוחות לאישור שיחת-קיבוץ.

שיחת-קיבוץ מ-5 בפברואר
מספר חברי אגודה נוכחים: 10;

מזכיר השיחה: יזהר לנדאו;

מוזמנים: יעקב זיו – ברית-פיקוח, ארנון רז – ברית-פיקוח.

דוחות כספיים 2017
זו השנה הראשונה שברית-פיקוח מציגים דוחות שנתיים, לאחר שהחלפנו את משרד רואי-החשבון של נחשון. 

לאור השינויים בחוקי המס לגבי קיבוצים, מוגשים דוחות 2017 באיחור רב. 

פרוט הדוחות – ראו ב"פרוטוקול הנהלה-כלכלית".



הקריאה בעמוד זה אינה מומלצת ל: החתול המטפס ** הגמל המעופף ** הכלב האנדלוזי ** 
התרנגול הכחול ** העכבר ששאג ** הכבש הששה-עשר ** השור הזועם **  הציפור הכחולה ** 

הברווז הוורוד ** זאב בודד ** אריה בחורף ** אילה חסון ** חזיר היבלות ** סוס עץ ** דג ושמו 
ואנדה ** עכבר בארים ** לביאה הון ** צב-שמונה ** סוס נדנדה ** פו הדוב ** כריש נדל"ן ** 

כלב חוצות ** שפן נסיונות ** אריה נבון ** יתוש בראש ** תרנגול כפרות ** סוס טרויאני ** פיל 
בחנות-חרסינה ** נמר חברבורות ** אריה בעל-גוף ** טווס הזהב ** שועל המדבר ** ברווזים 

במטווח ** כלבתו של קולונל שולץ ** סוס אחד נכנס לבאר ** ארץ הצבי ** דב נבון ** חתולת מין 
** כלבם של בני באסקרוויל ** עכבר מעבדה ** אריה מכלוף דרעי ** חתול רחוב ** אילה שלוחה 

** צב השעה ** עזית הכלבה הצנחנית ** דמעות תנין ** כבשה שחורה ** פיל לבן ** חתול שחור 
** חמור לבן ** ציפור כחולה ** עכבר לבן ** פרה אדומה ** יונה לבנה ** דג זהב ** סוס אמוץ ** 

תרנגול כחול ** דוכיפת זהב ** עורב שחור ** לוויתן כחול ** חמור שכולו תכלת ** אתון לבנה 
** אנפה אפורה ** הפנתר הוורוד ** אדון חרדון ** ציפור הנפש **

בגיליון הבא )בלי להסגיר מקורות(: אין עוד בלתו )( אין עליו )( אין מצב )( אין לי ארץ אחרת )( אין 
כמו במבה )( אין אונים )( אין כל סיבה )( אין אני לי )( אין פרפרים פה )( אין לי כוח )( אין לי רגע דל 

)( אין סיבה לאהבה )( אין דברים כאלה )( אין גדולה כתורה )( אין אהבות שמחות )( אין ראנד )( אין 
בו מתום )( אין חכמים כישראל )( אין לי יום ואין לי לילה )( אין ברירה )( אין דין ואין דיין )( אין מסריחין 

בשעת הסעודה )( אין עם מי לדבר )( אין מלך בישראל )( אין אונס )( אין פוצה פה ואין מצפצף )( 
אין לי אחות )( אין לו אח בתנ"ך )( אין אחריות )( אין דין-דינו של נהג דן )( אין עוררין )( אין עבר ואין 

עתיד )( אין על מה לדבר )( 
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