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כל העולם כולו גשר צר מאד...
הגשר שלנו סבל ושתק ,הגשר שלנו שקע ונסדק /
וטוב שתפסו זאת לפני האסון ,בדקה-התשעים ,בעיתוי הנכון.
הגשר שלנו בכלל לא אשם ,הגשר שלנו סוף-סוף לא "נושם" /
ואם נפתרו בעיות החלחול ,נקווה שעתה הוא יחזור למסלול.
הגשר שלנו חודש ושודרג ,הגשר שלנו כבר לא "ממודרג" /
נראה שהפעם בטון פה נשפך ,ואפילו ברזל בו הוכנס ,לא נחסך.
הגשר שלנו כבר לא מתנדנד ,הגשר שלנו יותר לא "עובד" /
ועכשיו הוא יפה ובנוי לתפארת ,נקווה שהזמן לא יוכיח אחרת.
הגשר שלנו שופץ וחוזק ,הגשר שלנו כבר לא משותק /
בבוקר נסעתי ממש מתחתיו ,בערב אפילו עברתי עליו.
הגשר שלנו גדול ומוצק ,הגשר שלנו צופה למרחק /
מעתה עד עולם הוא יישא משאות ,נקווה שיותר לא "ייסע" לאשדוד.
הגשר שלנו יציב וחזק ,הגשר שלנו כבר לא מצ'וקמק /
נמאס לי הצורך לקום ולנסוע ,מספיק לשוטט בסיבוב של בקוע.
הגשר שלנו אולי קצת אפור ,הגשר שלנו פרוייקט אל-חזור /
ואחרי הוצאות כספיות לא זולות ,עוד תראו שגשרנו נועד לגדולות.
הגשר שלנו ,גם קצת שלכם ,הגשר שלנו  -השם ירחם...

הפרוטוקולים של
נבחרי נחשון
פרוטוקול ישיבת מזכירות מספר  13מ 13-בספטמבר
סיכם :יזהר
נוכחים :יזהר לנדאו ,עופר נאור ,כלילה רוקח ,עליזה נאמן ,נעמה ברזילי ,יובל קיש ,מורן פלג,
מיכל גל ,עמרי שפטס;
חסרים :ענת יואב ,מולי פרידמן.

 .1חלוקת דיבידנד
על-פי מדרג-השימושים ,השנה יחולקו בסה"כ  ₪438,000 - ₪592,000לחברים-ותיקים
ו ₪154,000-לקהילה .בפני המזכירות עמדו שתי חלופות לגבי חלקה של הקהילה:
א .חלוקת הכסף בצורה שוויונית לכלל החברים  -ותיקים וחדשים  -שהיו חברים ב;2016-
ב .העברת הכסף לקהילה לפרוייקטים קהילתיים.
החלטה:
בשלב זה יחולקו רק הכספים המיועדים לחברים-ותיקים .באשר לכספים המיועדים לקהילה יהיה
דיון נוסף בו יוחלט כיצד ולטובת מה ייועד הכסף.

 .2דיון חוזר בנושא השכרת דירה של דייר מלטרון-ד'
לאחר שעלה ערעור בישיבה הקודמת ,בדבר החלטת המזכירות כי לא ניתן להשכיר דירה
בלטרון-ד' ,גם אם אושרה שנת-חופש למשפחה ,התקיימה התייעצות עם עורך-הדין של נחשון.
עורך-הדין הבהיר כי בחוזה עליו חתמו משתכני לטרון-ד' יש התייחסות למקרה של מכירת הנכס
לפני תום  3שנות מגורים בדירה בנחשון ,ואין כל התייחסות לשאלת ההשכרה.
מאחר ולא כתוב שאסור להשכיר ,ומשום שניתן אישור לחופשה ולא הודגש כי היא איננה רשאית
להשכיר הדירה ,לא ניתן כיום לקבל החלטה המונעת השכרה במהלך החופשה .בדיון הביעו
החברים את אי-שביעות -רצונם מהעובדה כי בחוזה יש "חורים" ,אשר מביאים לאי-נעימויות בין
החברים ובין המזכירות .קיימת דרישה שלחוזים העתידיים יוכנס סעיף ,המדגיש כי ב 3-שנים
הראשונות לא ניתן להשכיר הנכס ,אלא באישור מיוחד של המזכירות.
החלטה:
לאחר דיון ארוך נוסף ,מחליטה המזכירות שמאחר ובחוזה עם משתכני לטרון-ד' אין התייחסות
להשכרת הנכס ,המזכירות מאשרת בדיעבד למשפחה להשכיר הדירה במהלך שנת-החופש.
)המשך בעמוד הבא(
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עם זאת ,מדגישה המזכירות כי החופשה ניתנה לשנתיים בלבד ועל המשפחה לתכנן צעדיה
בהתאם.
באשר לבקשות נוספות שקיימות ,מדגישה המזכירות שהיא לא מאשרת חופשה  -אלא
במקרי-קיצון  -בתקופה של  3השנים הראשונות מקבלת החזקה על הנכס ,ומכך נגזר כי לא
ניתן להשכיר את הנכס.

 .3דיווח בנושא החינוך-הבלתי-פורמאלי
לאחר התפטרותו של מנהל החינוך-הבלתי-פורמאלי ,תקופה קצרה אחרי שקיבל על עצמו את
התפקיד ,דיווח עופר שמינהלת-החינוך ,מינהלת-משאבי-אנוש ומנהל-הקהילה מחפשים
פתרונות שונים להפעלת המרכזים בכלל ,ובמיוחד לקראת חופשת-סוכות הקרובה.
דיווח מפורט יובא לידיעת הציבור בהמשך.

פרוטוקול ישיבת מזכירות מספר  14מ 18-באוקטובר
סיכם :יזהר
נוכחים :זהר לנדאו ,עופר נאור ,כלילה רוקח ,עליזה נאמן  ,נעמה ברזילי ,יובל קיש ,ענת יואב,
מורן פלג ,מיכל גל  ,מולי פרידמן ,עמרי שפטס
חסרים :אין

 .1מועמדים להנהלה כלכלית
מוזמנת :סמדר שגב ,מנהלת מש"א
יזהר נתן רקע להמלצת צוות הניהול להגדלת מספר החברים בהנהלה הכלכלית .עד היום עמד
מספר נציגי הציבור על  6חברים בתוספת דירקטור חיצוני ,יו"ר הקיבוץ ומנהל העסקים )מוזמן
קבוע ללא זכות הצבעה( .לאור המציאות שבמקרים רבים לא כל החברים יכולים להשתתף
בישיבות ,הפורום מצומצם מדי ,המלצת צוות הניהול וצוות מש"א הוא למבנה הבא:

•
•  8נציגי ציבור
•  1דירקטור חיצוני
• מנהל הקהילה – מוזמן קבוע )ללא זכות הצבעה(
• מנהל עסקים – מוזמן קבוע )ללא זכות הצבעה(
יו"ר הקיבוץ

)המשך בעמוד הבא(
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כמו כן הובהר כי ההנהלה הכלכלית היא למעשה ועד ההנהלה של אחזקות נחשון אגודה
שיתופית חקלאית .על פי החוק לכל אגש"ח לפחות  2בעלים .במקרה של אחזקות נחשון74% ,
"חברי נחשון אגש"ח בע"מ" ו" 26%-קיבוץ נחשון אגש"ח בע"מ" .לאור זאת כלל חברי נחשון ,כולל
חברים חדשים יכולים להיבחר להנהלה הכלכלית וזאת מעבר לרצון לראות את החברים החדשים
מעורים יותר ויותר בחיי נחשון ובנוסף היכולת של נחשון ליהנות מהכישורים והידע של החברים
החדשים.
סמדר הציגה את ההליך שעבר צוות מש"א שהוא גם צוות איתור מועמדים לתפקידים ולחברות
בהנהלות וועדות שונות בנחשון.
בתחילת יולי פורסם לציבור מכרז וחברים התבקשו להציג מועמדות .בגלל הענות חלקית ,פנה
הצוות באפן אקטיבי לחברים וותיקים וחדשים להציג מועמדותם.
רשימת החברים אשר הסכימו להעמיד מועמדותם הם :פליקס מלול ,חנוך פרידמן ,ארז שוויצר,
חיים ערב ,נדב נאור ,ג'יין עוזרי ,ניר עלי ,מוטקה בן הילל ,דרור ניסן ,זהר גורן ,טל נאמן ,אתי חובב,
ליאור שיר.
המועמדים יוצגו בשיחת הקיבוץ ויועברו להצבעה בקלפי.
החברים יתבקשו לבחור  6חברים וותיקים ו  2חברים חדשים מבין המועמדים וכן לאשר את המשך
השתתפותו של הדירקטור החיצוני.
בדיון עלו מספר שאלות הקשורות למעמדם של החברים החדשים ,זכותם להצביע להנהלה
הכלכלית והיכולת שלהם להשפיע על חלוקת כספים לחברים .הובעה אי שביעות רצון מהמספר
המצומצם של המועמדים מקרב החברים הוותיקים .כמו כן עלתה שאלת מגבלת מספר הקדנציות
שחבר יכול לכהן בהנהלה ,בהתאם להמלצות המבקר.
יזהר הבהיר כי:
 .1ישנה חוות דעת משפטית לגבי הזכות להצבעה והשתתפות בהנהלה לגבי החברים החדשים.
 .2ישנה החלטת רשם החברות הקובעת כי באגודה שיתופית לא ניתן למנוע מחבר להשתתף
בהצבעה כלשהי ללא קשר אם הוא חבר וותיק או חבר חדש.
 .3לאור העובדה כי נחשון הוא קיבוץ קטן ,מגבלת קדנציות עלולה להביא למצב בו לא ניתן
יהיה לאייש הנהלות באנשים ראויים ,החליט היו"ר שלא לקבל את המלצות המבקר .עם זאת
כל המועמדים עומדים להצבעה כל פעם מחדש וציבור החברים יפעיל את שיקול דעתו.
 .4על מנת ליצור מצב בו חברים חדשים ייכנסו להנהלה ,הציבור יתבקש לבחור  6וותיקים
מתוך רשימת הוותיקים ו 2-חדשים מתוך רשימת החדשים.
סיכום:
א .המזכירות מאשרת המלצת צוות מש"א
ב .חברי המזכירות יעשו מאמץ לשכנע חברים וותיקים נוספים להציג מועמדות.
ג .הנושא עובר לשיחת הקיבוץ והקלפי

)המשך בעמוד הבא(
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 .3דו“ח מצב בנושא החינוך-הבלתי-פורמאלי
סמדר ועופר דיווחו כי אותרה מנהלת חדשה בעלת ניסיון רב לחינוך הבלתי פורמלי .מקווים כי
בקרוב מאד המערכת תחזור לתפקוד.

 .4דיווח בנושא הקמת מינהלת גמלאים
לאור צרכים שעולים מהשטח ,דווקא מפנסיונרים "צעירים" ,הוחלט בשיתוף אורית ערב על הקמת
מינהלת אשר תטפל בצרכי הפנסיונרים הן ברמת התעסוקה ,הן ברמת הזמן הפנוי והן בצרכים
מיוחדים כאלו ואחרים.

 .5סיכום הוצאות  7חודשים קהילה
עופר הציג סיכומי  7חודשים בתקציבי הקהילה ,מוניציפלי ופרוגרסיבי.
כללית נראה כי ישנה שליטה טובה על התנהלות הפעילויות השונות ,אם כי ישנן כמה נקודות
מפתח אשר עדיין מצריכות טיפול והתארגנות מיוחדים על מנת לעמוד בתקציבים שאושרו.
סעיפים המצריכים התייחסות וטיפול  /הסברים:
 .1גיל הזהב – ישנה הגדלה של הפעילות והתקצוב היה בחסר .חריגה של  ₪16,000מול
התכנית לתקופה.
 .2משפטיות פרוגרסיבי – חריגה לכאורה של  .₪85,000בפועל ההוצאה עקב עלויות
הטיפול בקבוצת ה .18-יכוסה מכספים שנגבו מהקבוצה.
 .3הגיל הרך – אין גרעון מול התקציב אבל עדיין יש גרעון ,דבר שדורש טיפול רציני והבאת
המערכת לאיזון.
 .4השכרות – ירידה של  ₪36,000מול התכנית.
 .5ועדת תכנון – חריגה בעלויות עקב עדכוני מגרשים בעקבות פרויקט החשמל.
 .6תרבות – חריגה של  ₪44,000מול התכנית לתקופה .מצד אחד מצביע על הגדלה
בפעילות התרבותית .מנגד מחייב התארגנות מראש ועבודה בהתאם לתקציב שאושר.
 .7נוי – חריגה של  ₪23,000מול התכנית לתקופה .בנוסף עדיין לא התקבל מהנוי הצעה
לחיוב מים וזאת על פי בקשת המזכירות לקבל הצעה כזו טרם בניית תקציב 2018
 .8בריאות מוניציפלי – חריגה של  ₪56,000מול התכנית נובע מאי תקצוב של נהג הבריאות
והקטנת ההשתתפות של הכללית במרפאה.
סיכום :המזכירות מבקשת לקבל הסברים והבהרות לקראת הדיונים על תקציב  .2018מוסכם
כי מנהל הנוי יוזמן במטרה להבהיר מדוע החלטות שהתקבלו עדיין אינן מיושמות.

)המשך בעמוד הבא(
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 .6דו“ח מצב בנושא החינוך-הבלתי-פורמאלי
לאחרונה הסתבר כי אין החלטה ברורה לגבי חיילים הגרים בנחשון בכל הקשור לחיוב המס
המוניציפלי.
החלטה :כלל החיילים בשירות סדיר הגרים בנחשון פטורים מתשלום מס מוניציפלי.

קו פרשת המים

 /יונתן לביא

חילופי-גברי בתחום המים בנחשון :בימים אלה מסיים שמואל אלעד את תפקידו כאחראי על
מערכת המים בנחשון.
בכך מסתיימות שנים רבות של עבודה מסורה ,הכרוכה במאמץ רב שלא היה מוגבל בימים או
בשעות.
במהלך השנים הוביל וניהל שמואל את מערך המים בקיבוץ ובשדות ,ובנה תשתית להמשך יציב
של מערך המים.
אנחנו מודים לשמואל מקרב לב על כל פעלו הנרחב.
הטיפול במערך המים בשדה עובר לאחריות של גידולי-השדה בתאגיד החדש המשותף עם
בית-גוברין.
הטיפול במים בקיבוץ יהיה באחריות יעקב שרון ,חבר קיבוץ נען ומנכ"ל חברת נתא"ם ,המתמחה
בניהול תשתיות מים וביוב ,שיתחיל את עבודתו בשבוע הבא.
יעקב שרון יטפל בצנרת הראשית ,בקשר עם חברת-מקורות ,ויהיה אחראי על תקינות כלל
מערכת המים בנחשון.
את הטיפול השוטף במערכות המים ימשיך לתת אבנר עודי.
במקרים של תקלה יש להתקשר קודם-כל לאבנר ,המטפל בכל הקשור למים ,ביוב וגאז  -שאיננו
בקווים הראשיים.
עם כניסתו של יעקב שרון לעבודה נעביר לחברים את מספר הטלפון שלו.

צרוף-מקרים נבואי...
ביום שבו פורסם דו"ח-מבקר-המדינה  -המתריע על ליקויים טכניים קשים מאד בהרבה
כבישים וגשרים במדינה – נפתח לתנועה הגשר "שלנו" ,שעבר שיפוץ וביסוס יסודיים...
אחרי חצי-שנה מטורטרת ,ושבוע לפני המועד המתוכנן ,זכינו להגיע למנוחה ולנחלה –
בתקווה שכל העולם כולו איננו גשר צר מאד!!!
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למי תודה ,למי ברכה
ברצוני להודות בשם נחשון לחן ,נגה ואבנר על הארגון המושלם של טיול-הקיבוץ בעבדת,
ולהודות לכל אלה שעזרו בארגונו ונתנו יד להצלחתו של הטיול .תודה לכל המשתתפים
בטיול שבאו ונהנו  -היה טיול נהדר.
עפר נאור
ברצוננו להגיד מילה טובה להרצל ולפוגל על הסיוע בתכנון הטיול ,ועל ההדרכה בשטח.
שניכם מסייעים לנו מכל הלב ,ועל כך אנחנו אומרים תודה.
נגה ,אבנר וחן

לשכונת לטרון ד' הנבנית
אריח נוגע באריח ,ולבנה על לבנה
חברים ,השכונה לטרון ד' את עצמה בונה
כמו מזמור מועד דבק ברחובותיך נחשון
כן ,חברים ,כן השכונה הזאת נבנית בששון.
בונה בששון ורב בה השאון.
ומזכירה היא לי את ירושלים
עת נבנתה על עתיקות והתחדשה כפליים
הנה הם צצים כחבצלות בשדה

 /ענת א.

הגגות המשופעים הצחורים
שירי לטרון ד' שלי ושכחי ימים שחורים
שכחי שממה כל השחור והכאב
עד ימצא בך לחמו כל נרעב
ותבליח בך שמש יחידה חמימה
ותשחק היא בצוותא עם עדת ילדייך
כי איך הגעת לתפארה שכונה זו,
מצעדים מהססים לפסיעות בגן עדן
שנמחו ייסוריו ,ויפה ומתוק הוא מקדם.

קצת באיחור .ובכל זאת .אנחנו ,תושבי השכונה התחתונה רוצים להודות ל:
יונתן  ,לדרור ולאיל אליהו  -הקבלן ,על השביל המסודר שעשו באמפי ,התאורה
והשדרוג בתנאי השטח .תודה מקרב לב.
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שישי בערב

 /מוטקה

זה היה לפני שנים רבות .יום שישי ,ארבע אחר-הצהרים .אני חוזר מהעבודה ,בדיר או בשדות,
ועובר בקומונה .בתא שלי מספר  44מחכים לי בגדי-השבת ועיתון הקיבוץ .אני ממשיך משם
לחדרי ,תוך שאני נזהר שערמת הבגדים שבידי לא תתמוטט ,עמלן של הקומונריות יירד לטימיון,
ואני אהיה בבעיה.
כבר לא מתקלחים במקלחת-הציבורית ,אלא במקלחת בבית ,שבה שוכן לו ה"בוילר" הניזון
בנפט .לפיכך ,בטרם נעמוד מתחת לקילוח המים ,יש להביא נפט מהמיכל השכונתי .כמות המים
ב"דוד" כמובן אינה מספיקה לכל בני הבית ,ויש להמתין בין מתרחץ למתרחץ כדי לצאת נקי ורענן
לארוחת יום השישי בחדר-האוכל.
בשעה טובה מגיעה שעת הארוחה .יורדים קודם-כל עם הילדים לבתי-הילדים ל"השכבה" ,ואחר-
כך לחדר-האוכל .כאן פוגשים חברים וחיילים ולאחר שיחות קצרות מתיישבים לאכול .שנים רבות
קדמה לארוחה "קבלת-שבת" בנוסח נחשון :הקראות קצרות של קטע-ספרותי וקטע -היתולי,
כיד היצירתיות של מארגן הערב.
אבל אין ארוחות חינם .מישהו צריך לבשל ,להגיש ולשטוף כלים .לפיכך ,לצורך קיום הארוחה היו
שלוש תורנויות וכל חבר שובץ לאחת מהן .עם סיום הארוחה התקבצו החברים בלובי של חדר-
האוכל לקפה ועוגה ,ולניהול שיחות עם חברים .בשנים בהן ועדת-תרבות הייתה פעילה בצורה
נמרצת ,לאחר ששרידי הארוחה נעלמו למקררים ,נערך ערב-תרבות שלעתים כלל הופעה
מבחוץ.

אצל כלילה
קניות :בשופרסל-דיל ב"ישפרו".
למה :כי היא עובדת במתחם.
איפה אוכלים ומי משתתף :בדרך-כלל אצל כלילה .מגיעים הילדים והנכדים.
מה מבשלת :עופות ,תפוחי-אדמה בתנור ,אורז ופירה.
קינוח )האוכל כל-כך טעים שאין צורך בקינוח :(...בקיץ גלידה או אבטיח ,בחורף עוגת-שוקולד.
כמה זמן ומתי :הבישול לוקח שעתיים ,ומתבצע ביום שישי ,כשהיא חוזרת מהעבודה ,בדרך-כלל בין
השעות חמש לשבע.
תגבורת :הילדים מביאים מדי פעם.
כלילה ניסתה מדי פעם לשנות את התפריט ,אבל נתקלה בהתנגדות של הילדים .האוכל שהיא מכינה
מושפע מהאוכל שאמה בישלה בביתם בחולון .הנכדים אורי ויובל אוהבים לאכול גם שניצל ,ועוזרים
לסבתא כלילה בהכנה.
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מה תרצו לעשות כשתהיו גדולים?
גנן גידל דגן בגן...

פגישה עם דרור
לכבוד פרוץ השנה החדשה נפגשתי עם דרור ,רכז ענף-הנוי ,לשיחה
קצרה על מה שהיה ,על מה שקיים ועל מה שיהיה – אולי  -בעתיד.
כאשר גרעין "דווקא כן" הגיע לנחשון
ב - 1978-מחולון ,מחיפה ומרמת-גן -
נשלח דרור לעבוד בפרדס ,שהיה אז
משותף לנחשון ולהראל ,ועזב אותו אחרי
שנתיים כשהוא "לוקח" איתו משם את
סימה שהיתה בגרעין אשר יועד
להשלמת קיבוץ הראל..

משמע ,נותנים לצמח להתמודד בעצמו
עם המציאות ,ואם וכאשר הוא נכשל
מחליפים אותו בצמח עמיד יותר .מכאן
נובעים השימוש בהדברה-משולבת כימית
 +מיכאנית – גם ריסוס נגד עשבים וגם
כיסוח בחרמש-מיכאני ,למשל.
כתוצאה מכך שטחי הגן ,כמו בכל אזור
ים-תיכוני ,ירוקים ויפים בחורף ,ולפעמים
חומים ויבשים בקיץ .חלק מהציבור רואה
בכך הזנחה ,ויש לו הרבה מה לומר
בנדון...

אחרי שנתיים בפרדס עבר דרור לנוי,
כשהוא מחליף בתפקיד את אסי שלגי.
כעבור עוד שנתיים הוא 'הוקפץ' למוסד
צפית למשך שנתיים ,כמחנך קבוצה,
ומשם חזר לנוי.

ככלל ,ענף-הנוי בקיבוץ מתמרן תמיד בין
שני קטבים :לחץ מתמיד מהנהלת הקיבוץ
לצמצם בעלויות ובכוח-אדם ,ולחץ עיקש
מציבור החברים להפחית את
מיסי-הקהילה המממנים גם את הענף –
אבל כולם רוצים הרבה שטחי מדשאות
ירוקות ונקיות מעשבי-בר...

ב 1992-למד דרור במכללת-רופין את
מקצוע אדריכלות-הנוף .ב 2003-ארי
פדאואר עזב את יקב-נחשון )וגם את
הארץ( ,ודרור החליף אותו שם – עד
 – 2009ומאז הוא מנהל את ענף-הנוי.
את הנוי הקיבוצי כ"פארק פתוח" הדורש
תחזוקה נמוכה ,עם חלוקה נכונה בין
שטחי-מדשאות לבין שטחי שיחיות,
וכוונה לחסכון במים ודשנים

לאחרונה חלים שינויים ב"גן הקיבוצי
הקלאסי"  -כתוצאה ישירה
משיוך-הדירות ההפרטה .חלק מהציבור
חושב במונחים של מגרש פרטי ולכן מקיף
אותו בגדר )לשמחתי ,גדר-חיה( ,וחלק
חושב במונחים של גן פתוח בלי גבולות
ובלי גדרות .לדוגמא :שכונת -הצינורות

לכן אין בו מקום לגינות ורדים ו/או
צמחים-עונתיים ,שהם "מפונקים" וגם
עתירי עבודה ,מים ודשנים ,וגם שימוש
נרחב בחומרי-הדברה.

)המשך בעמוד הבא(
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פגישה עם דרור  -המשך
צוות-הענף :דרור  -חלקי ,דוד שוב –
חלקי ,שבח – מלא ,אסף ששון – מלא,
עלי יואב – חלקי.

הפתוחה לעומת לטרון-ד' המחולקת
למגרשים מגודרים.
בהנושא המרכזי המעסיק עכשיו את
ענף-הנוי ,הוא הלחצים מצד הנהלת-
הקיבוץ להעביר את התשלום עבור
צריכת המים במגרשים הפרטיים של
החברים – מהנוי לחברים עצמם.

ענף-הנוי עדיין מלקק את פצעיו אחרי
"עונות-החפירות" למערכות החשמל
והתקשורת ,אשר נמשכו שנתיים קשות
וגרמו הרס רב לגן.

עלויות-המים הן גורם מרכזי משמעותי
בהוצאות-הכספיות של הענף ,ודרישה
זאת תצמצם אותן בהרבה מאד.

כיום עדיין עוסקים בשיקום מערכות-
השקייה ובשתילה מחדש של שטחי-
שיחיות.

דרור רואה בהצעה זאת צעד נוסף
בהתפתחות אבולוציית-ההפרטה ,עם
שתי בעיות אמיתיות:

חשוב לציין כי ענף-הנוי הוא היחידי כיום
הנותן שרות בנחשון ,ולכן הוא מנקז אליו
הרבה "יתומים" שאין להם כתובת אחרת
לקבלת שרותים.

היא אינה שוויונית ואינה צודקת  -בית
קטן ששטחו  70מ"ר המוקף במדשאה
גדולה ,ישלם יותר עבור צריכת מים -
מבית גדול ששטחו  160מ"ר המוקף
במדשאה קטנה.

ומה מתוכנן בעתיד? דרור חולם כבר מזמן
על טיפול יסודי בכניסה לקיבוץ  -מהשער
ועד לחדר-האוכל – כולל גם
מערכת-גינון והרחבת הכביש ,ואפילו יש
לו תוכניות-עבודה ,אלא שטרם זכה
לקבל את התקציב לכך.

ומה שיותר חשוב ,הדבר יביא לכך שחלק
משטחי הנוי הפרטיים יטופחו ,וחלק אחר
יוזנח ויהפוך לעזובה ומטרד  -לפי
היכולות הכלכליות של החברים.

ודרור מסכם :פיתוח חדש של ענף-הנוי
הקיבוצי פחות חשוב מיכולת-אחזקתו
השוטפת – וזהו סוד הגן הקיבוצי.
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מה נשמע? מה קורה? מה חדש? מה כמה? מה שבע?
לכל ציבור החברים והתושבים – הבריאים והחולים
מסר :משה לב
’מרפאתנו עמוסה באופן חריג ,ואין באפשרותה לתת שרות למי שאינו רשום בה .מדובר גם במתן
חיסונים .להוציא ,כמובן ,מקרים שהם מצילי-חיים.
אני מאוד מבקש לא להעמיד את צוות-המרפאה במצבים לא נעימים .חשוב לשוב ולהזכיר כי יש
לנו שרות-רפואי באמצעות הטלפון ,הכולל הפנייה למיון ,התייעצות עם רופא ,הזמנת ביקור-בית
של רופא ,לחצני-מצוקה ועוד .שרות זה מיועד רק למי שמשלם עליו.
מי שגר בקביעות בנחשון ומעוניין להצטרף לשרות זה ,מוזמן לפנות אלי’.
השרות שהזכרתי  -שר"פ  -ניתן בימי-חול בין  14:00ל 7:00-בבוקר למחרת .בשבתות וחגים:
מ 14:00-עד למחרת השבת/החג ב 7:00-בבוקר .בשאר השעות יכול כל אחד לפנות למרפאת-
האם שלו .אפשר בהחלט גם לטלפן  ,*2700ומשם יש הפנייה לשרות רפואה-דחופה של
"הכללית" .אשמח לעמוד לעזרתכם.

בתים מבחוץ
’בבית הקרוב ביותר למבנה המכבסה/הקומונה לשעבר ,מעבר לכביש ,בקיר החיצוני
המערבי ,יצרו שושנה לב )עיצוב( ויעקב הופ )ביצוע( ,לפני יותר מחמישים שנה)!!(,
עבודת-קיר-אומנותית ייחודית .בשנים האחרונות ,כאשר הפסקנו ללכת למכבסה,
לקומונה ולחדר-האוכל ,ובכלל שכחנו ללכת בחצר הקיבוץ ,הפך "קיר" זה למשהו צדדי
ושולי.
עכשיו ,בעידן שיוך-הדירות ,הגיעה גם שעתו של בית זה להשתייך למשפחה כלשהי.
ופתאום מתברר שה"קיר" המיוחד הזה מתנגש עם התוכניות להרחבת המבנה כדי
להתאימו לצרכים החדשים .חשוב מאוד לציין כי מבחינה טכנית לא ניתן להעביר את
ה"קיר" למקום אחר.
ונשאלת השאלה מה עושים עם ה"קיר" – הורסים אותו ,או משלבים אותו בתכנון החדש?
שושנה ,כמובן ,רוצה מאד שישאירו את יצירתה על כנה ,והיא בונה על הרצון הטוב של
הדיירים החדשים ועל הסכמתם לשילוב ה"קיר" בדירתם .אבל מה יהיה אם הם לא ירצו
בכך? כיצד מגשרים בין הסמלים הנחשוניים לבין ההפרטה המוחלטת?
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הדתה-שמדתה
לכבוד
יאיר אשל
מזכ"ל תנועת "בני עקיבא"
שלום,
אני פונה אליך בבעייה החוזרת על עצמה ,אחרי שמאות חניכי "בני עקיבא" יוצאים לפעילות
העוברת בדרכים ליד קיבוץ נחשון :הזוהמה שהם משאירים אחריהם בדרכים ,בשולי השדות,
והפעם גם בשדה ששימש לחניית עשרות אוטובוסים ,שהמתינו לחניכים שיחזרו.
אני מניחה שגם שתי החורשות הסמוכות לשדה-החנייה מלאות בשאריות ,כי מה ציפיתם שיעשו
חניכים החוזרים לאוטובוסים ,בשיירה שמתמשכת כשעתיים ,עד לרגע שבו הם מפנים את
השטח?
כשדיברתי עם מאור ,ראש מחלקת-מפעלים ב"בני
עקיבא" ,נאמר לי שחברת-ניקיון אמורה לנקות את
השטח ,אך גם ברגע זה נשקף מחלון ביתי שדה
מלוכלך ,כשהרוח מפזרת את השאריות של חניכי
"בני עקיבא" למרחקים.
קראתי את 'דברך' ,שהתפרסם בעיתון "זרעים"
לקראת ראש-השנה ,ולא מצאתי בו איזכור אחד
לאהבת הטבע ולנופי ארצנו ,וגם לא מילה אחת על
כבוד לחקלאים ולשדותיהם.

שדה-החנייה של האוטובוסים
למחרת הארוע

חבל מאוד.
אני מבקשת כי תתייחס לבעייה שהעליתי בחומרה,
כדי שתופעה זאת לא תחזור שוב .אני בטוחה שלא
יהיה צורך בשרותיה של חברת-ניקיון ,אם החניכים
יבינו שעליהם לאסוף את האשפה ולא לזרוק אותה
בכל מקום.
בברכה -
אריאלה ניב ,קיבוץ נחשון

שדה חיטה  -רמוס  -מפעילות
קודמת של "בני עקיבא"

העתקים:
מאור כהן ,ראש מחלקת-מפעלים וידיעת-הארץ – "בני עקיבא"
עופר נאור ,מנהל-הקהילה בקיבוץ נחשון
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מוזה קיימת שם בשפע
על היוצר בשדותינו ,הזמר והמלחין עידן עמדי  /מוטקה
בין הגדר-המזרחית של הקיבוץ לבין גבעת איקלום-עצי-הדבש ,בין הכביש הישן לבין מטע
השקדים ,משתרע לו שדה ,שנכון לעכשיו ממתין לעיבוד לקראת העונה הבאה .לפני מספר
חודשים נקצר ממנו החומוס ,והקש הפך לחבילות ענק ,שמשאיות פינו אותן למרכזי-מזון.
כאשר הגעתי לקיבוץ בשנות-השישים ,לפני מלחמת-ששת-הימים ,שדה זה שימש לגידול תלתן
עבור הכבשים בדיר .בדרך-כלל היינו קוצרים את הירק במקצרה מיוחדת ,המחוברת לטרקטור.
הקצירה נעשתה כשיד אחת אוחזת בהגה
הטרקטור ויד שנייה בידית המפעילה את
המקצרה .מאחורי המקצרה הייתה מחוברת
עגלה עם קירות-רשת גבוהים ,אליה הירק היה
מגיע מארובת המקצרה .את אומנות הקציר
למדנו מ"אמבה" ,יוסי גל ,מי שהיה באותן שנים
רכז-הדיר .בימי החורף הגשומים לא ניתן היה
לעלות עם הטרקטור והמקצרה על השדה ,ולכן
נאלצנו לקצור את הירק בידיים .ממחסן הענף
נשלפו החרמשים ,ולאחר שקצותיהם הושחזו ,הם היו מוכנים לשימוש .עם תום פעולת הקציר
הידנית ,היינו מתחמשים בקלשונים ,ובעזרתם מעמיסים את הירק על העגלה שעמדה בפאתי
השדה.

מסתבר ששדה זה מניב לא רק תוצרת חקלאית,
אלא גם תוצרת רוחנית  -בדמותם של שירים
עם הקציר לא הסתיים הסיפור .בעוד שבימינו ,חלוקת המזון נעשית ע"י משאית של "אמבר" ,הרי
שאז היינו נוסעים עם העגלה בין האבוסים בדיר ,ומחלקים בעזרת קלשונים את הירק לאבוסים.
באותן שנים ,השדה קיבל את מימיו מבריכת-השחייה ,בצינור שירד ממרומי הגבעה אל השדה.
החל משנות התשעים נבנתה ממערב לשדה שכונה חדשה בקיבוץ ,ושמה "נוף לטרון" .במשך
השנים נוספו לטרון ב’ ג’ וד' ,הצופות אל השדה ,המשנה את גווניו בהתאם לעונות השנה ,ולסוג
הגידול והעיבוד שנעשה בו.
מסתבר שלשדה זה יש ,לבד מתוצרת חקלאית ,גם תוצרת רוחנית ,בדמות שירים שכותב ומלחין
הזמר עידן עמדי ,שהתפרסם בתוכנית "כוכב נולד" .בכתבה שפורסמה ב "וואלה ניוס" " -כוכבי
השנה בוחרים את המקום שנתן להם השראה"  -מצולם עידן עומד בשדה אותו ציינתי ואומר:
"את רוב השירים שכתבתי בשנים האחרונות התחלתי בשדה זה ,שנמצא ליד קיבוץ נחשון ,או
בדרך אליו וממנו .לעיתים קרובות אני מופתע מהדרך שבה המילים הכי אישיות שאתה שם על
הדף ,הופכות להיות פזמונים ששרים אלפי אנשים .גיליתי את השדה לגמרי במקרה ,ומאז הוא
הפך למקום העיקרי שבו אני יוצר ,ולא צריך לחכות בו למוזה  -היא קיימת שם בשפע".
13

דברים שאתם אמורים להספיק לפני ש...
והפעם :דברים שאתם אמורים ל ת ת

לתת מעצמך  #לתת 'פור'  #לתת מסרק לקרחים  #לתת מתנות-חינם  #לתת לחיות
לחיות  #לתת בראש  #לתת ליבך ללב"י  #לתת לחיות בארץ הזאת  #לתת סנוקרת
בפרצוף  #לתת את ההוראה לעסק-הביש  #לתת "שוונג"  #לתת בכפיים  #לתת לשכווי
בינה  #לתת אוויר  #לתת את עצמך  #לתת צ'אנס לשלום  #לתת את דעתך על # ..לתת
כבוד לתורה  #לתת בונוס  #לתת "מארס טורקי"  #לתת נוק-אאוט  #לתת קרח
לאסקימוסים  #לתת זמן  #לתת ולא כדי לקחת  #לתת לי את הכבוד המגיע לי  #לתת
את הנשמה ואת הלב  #לתת אהבה  #לתת רוק'-נ-רול  #לתת לחם במקום עוגות  #לתת
הופעה  #לתת לנו יד וללכת  #לתת ספייס #

לרקוד עם זהבי'ס...
ואלס עם באשיר ~~ סמבה עם כושי ~~ פולקה עם ברנאדוט ~~ טנגו עם בראנדו ~~ פוקסט־
רוט עם מירירגב ~~ הורה עם ממטרה ~~ דבקה עם דאחקה ~~ סלסה עם סקסטה ~~
צ'ה-צ'ה-צ'ה עם צ'יצ'ולינה ~~ רומבה עם רובוטריק ~~ סווינג עם סטינג ~~ הורה עם
היאחזות ~~ קרקוביאק עם מליניאק ~~ בלט עם בולט ~~ ג'יג עם חריג ~~ קאן-קאן עם
לה-פאן ~~ סירטאקי עם מוסטאקי ~~ צ'רלסטון עם בון-טון ~~ רונדו עם בום-טודו ~~
סלואו עם חנה ~~ צ'ארדש עם פרקש ~~ עוגה-עוגה בלי הפוגה ~~ ברקרולה עם חרולה ~~
שרהל'ה עם שרה'לה ~~

בגיליון הבא )בלי לנקוט עמדה( :ראש לשואלים או זנב למטרידות * ראש
לחתולים או זנב לארנבות * ראש לפועלים או זנב למנהלות * ראש לתועלים או זנבנב
לתעלות * ראש לזנבנים או זנב לראשנים * רוש למרעילים או זהב למורעלות * ראש
לשוללים או זנב לערכאות * ראש לשוללים או זקן למחייבות * ראש לסוללים או זנב
להרכבות * ראש לשלמונים או זרקן למרכבות * ראש לשעונים או זנב למטולטלות * בוש
לשופלים או זקן למחייבות *

הקריאה בעמוד זה אינה מומלצת ל :אנשי-בראשית ,אנשי-צפרדע ,אנשי-
שלומנו ,אנשי-שם ,אנשי-מעלה ,אנשי-שוליים ,אנשי-שטח ,אנשי-אבטחה ,אנשי-ריב-ומ־
דון ,אנשי-מחשבים ,אנשי-האתמול ,אנשי-הדממה ,אנשי-במה ,אנשי-חופש ,אנשי-רוח,
אנשי-מחשבה ,אנשי-המחר ,אנשי-תורה ,אנשי-ספר ,אנשי-משפחה ,אנשי-בוהמה ,אנשי-
חוק ,אנשי-שיחנו ,אנשי-חברה ,אנשי-חיל ,אנשי-קלון ,אנשי-זרוע ,אנשי-כבוד ,אנשי-פנ־
פילוב ,אנשי-ים ,אנשי-הדרכה ,אנשי-השעה ,אנשי-שררה ,אנשי-השנה ,אנשים טובים
באמצע הדרך ,אנשים פשוטים ,אנשים שקופים ,אנשי-דמים,
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