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פרוטוקול ישיבת מזכירות מספר 19 מ-6 דצבמבר

 סיכם: יזהר

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

 

1. החינוך-הבלתי-פורמאלי
מוזמנות: תמי רייס-קיש, מירב הירש, סיגל חג'בי, יפעת שפטס, סמדר שגב.

 קבוצת אימהות המייצגת מספר משפחות המבקשות למסד פורום-הורים, אשר יעבוד מול רכזת
החינוך-הבלתי-פורמאלי ומינהלת-החינוך.

מידע שוטף על אינם מקבלים  וההורים  בעיות בתקשורת עם המינהלת,  קיימות   לטענת ההורים 
שמסייע גוף  להיות  מבקשים  ההורים  בו.  המהותיים  השינויים  על  גם  כולל  ב'מרכזים',   הנעשה 

ותומך ברכזת החינוך-הבלתי-פורמאלי, דבר שהיום לא קיים לטענתם.
גוף אשר עלול לייתר את מינהלת-החינוך,  בדיון הביעו חברי המזכירות דאגה ממצב שבו מוקם 
חיובי, רואה במעורבות ההורים דבר  זאת, המזכירות   או לשחוק בצורה חמורה את מעמדה. עם 
 ולכן פונה למנהל-הקהילה לקיים מפגש בין ההורים לבין מינהלת-החינוך במטרה לייצר דו-שיח

חיובי ושיתוף-פעולה פורה.

2. הודעה בדבר קיום מפגש להשתלמות ולמידה
לחברי למידה  של  מפגש  נקיים  הבוקר,  בשעות  בדצמבר   29 שישי  ביום  כי  מדווחת   סמדר 
ייטלו  ההנהלה-הכלכלית החדשים, שיימשך כחצי-יום. אנו רואים חשיבות שגם חברי המזכירות 

חלק במפגש זה.

הפרוטוקולים של
נבחרי נחשון

(המשך בעמוד הבא)



פרוטוקול ישיבת מזכירות - המשך

3. תקציבי-קהילה 2018

בולטת הקודמות.  בישיבות  שהתקיימו  לדיונים  בהמשך   ,2018 תקציבי  טיוטת  את  מציג   עופר 
שנוכל כדי  משמעותי,  צמצום  בו  לבצע  והצורך  והחצר,  הנוי  בתקציב  הצפויה  החריגה   במיוחד 

להציג תקציב מאוזן.
לאישור הבאתם  לקראת  הבאה,  בישיבה  תתקיים  תקציבי-הקהילה  בנושא  מסכמת   ישיבה 

שיחת-הקיבוץ והצבעת-הקלפי.

4. בקשה של 4 בני-קיבוץ להכרה במעמדם המיוחד

והם בנחשון,  התגוררו  מהצבא  שחרורם  מאז  אשר   ,34-38 בגילאים  בני/בנות-קיבוץ   ארבעה 
 "צאצאים שניים ושלישיים", מבקשים להכיר בהם כבעלי מעמד מיוחד, ולהחריג אותם מהחלטות
הקיבוץ הקובעות קדימות לבנים ראשונים על פני בנים שניים, או שלישיים, של חברי קיבוץ ותיקים.
 בדיון הקצר הובהר שגם אם המזכירות תשתכנע שנכון להחריג את מעמדם ולתת להם קדימות,

הנושא מחייב אישור שיחת-קיבוץ והצבעת-קלפי, משום שהוא חורג מהתקנון הקיים.

ויבחנו הקיבוץ,  של  עו"ד  עם  התייעצות  גם  כולל  לעומקו,  הנושא  את  ילמדו  ועופר  יזהר   סיכום: 
פתרונות יצירתיים אפשריים.

בדבר, הנוגעות  המשפחות  נציגי  ללא  הקרובות,  הישיבות  באחת  יתקיים  בבקשה  הדיון   המשך 
ולאחר שיובאו מספר חלופות אפשריות לדיון.

פרוטוקול ישיבת הנהלה -כללית מספר 13 מ-10 דצבמבר

 סיכם: יזהר

 נוכחים: ארז שוויצר, ג'יין עוזרי, ניר עלי, אתי חובב, ליאור שיר, יזהר לנדאו, יונתן לביא, אורי גלעד,
מוטקה בן-הלל;

חסרים: נדב נאור, פליקס מלול, עופר נאור.

 סיכום 10 חודשים של 2017 והערכת ביצוע לסוף 2017

מוזמנים: אריאלה כהן, גיל אילת.
יונתן הציג סיכומי 2017 של האחזקות, עם הערכה כיצד תסתיים 2017 .

 

1. אחזקות

 א. פרדס
 הפרדס שלנו באזור ג'וליס מעובד כחלק מפרדס אזורי, על-ידי מפעיל-חיצוני, בהסכם שיפוג רק

בשנת 2202. סיכום 01 חודשים לא מבטא את התוצאה הסופית המוצגת בתחזית.

(המשך בעמוד הבא) 
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  ב. מיני-ישראל
קבוצות: משתי   המורכב  מפעיל-חיצוני,  על-ידי  ו-74%  נחשון  על-ידי   26% מוחזק  זה   פרוייקט 

 "שיכון ובינוי" ו"קבוצת עזריאלי", ומי שמנהל אותו בפועל היא קבוצת "שיכון ובינוי".
מיני-ישראל עם  החוזה  את  בדקנו  שב-2013  אחרי  מהאתר.  תמורה  כל  קיבלנו  לא   2014  עד 
המשולמת הקבועה,  התמורה  את  לשלם  התחילו  הם  איתם  ארוך  דיון  ולאחר  המצב,  את   שינינו 

בדולרים ולמעשה נשחקת מדי שנה.
הלוואה מהשותפים  וקיבלה  לרמ"י  הקרקע  על  דמי-היוון  שילמה  נחשון  האתר,  הקמת   עם 
 שמוחזרת מ-1.5% מהכנסות הפרוייקט. ההחזרה מקטינה את ההלוואה ואיננה כסף. עם השינוי
 באופי הפעילות והכנסת זכיינים, בדקנו פעם נוספת את החוזים, ולאחר דיון ארוך אנחנו מזוכים
 גם ב-1.5% מההכנסות של הזכיינים העובדים באתר. ביצוע ההסכמה הזו החל בשנת 2017 כך

שההלוואה שלקחנו תיסגר בתקופה קצרה יחסית.
ככל שהאתר ימשיך לעבוד תגדל התמורה שלנו בכ 250 אלף ₪ בשנה.

 ג. מערכות פוטו-וולטאיות
זה עממית  בלשון  לקיבוץ.  עצמית  לאספקה  חשמל  לאספקת  מערכת  הלולים  גגות  על   הקמנו 

נקרא "מונה נטו".
חברת עם  בשותפות  קילוואט,   440 סה"כ  אחת,  כל  קילוואט   55 תעריפיות,  מערכות   8 לנו   יש 
לחברת-החשמל-לישראל החשמל  את  מוכרים  אנחנו  "דוראל".  ו-25%  נחשון   75%  -  "דוראל" 

במחיר קבוע צמוד-מדד ל-20 שנה.
הן קילוואט.   888 של  מערכות  הן  חשמל  של  עצמית  לאספקה  מערכות  נטו":  "מונה   מערכות 
 פעילות כחצי-שנה, ובינתיים הן מתפקדות היטב. רק ביוני 2018 נדע במדוייק אם ההערכות שלנו
להחזר מיועדות  מהפרוייקט  ההכנסות  מדוייקות.  היו  הפרוייקט  בתחילת  המערכת   לתפוקות 

ההלוואה שלקחנו להקמתה.

 ד. משפטיות
ההוצאות שלנו גדולות מהתוכנית עקב שני הסכמים גדולים:

ההוצאה שלנו.  בשוטף  עוסקת  שגם   גרין,  רחל  עוה"ד  של  ליווי  עם  משותף,  לגד"ש  הסכם   .1 
להסכם היא כ-₪80,000;

 2. הסכם לדיר משותף וטיפול בנושאי "דלילה" ומיני-ישראל, בהם מטפל עו"ד משה גולדברג, וסך
   ההוצאה הוא כ-₪50,000;

3. טיפול בשימושים חורגים ע"י אופיר לוי ממשרד חגי-שבתאי בסך ₪44,000.
כל השאר שונות.

 ה. מיוחדות
במאי מתקבלות  ההכנסות  בתאגידים.  מאחזקותינו  לנו  שיש  ההכנסות  נמצאות  זה  סעיף   תחת 
 2018 בגין 2017, לכן לא רואים אותם בסיכום 10 חודשים, אבל בהערכה של שנה שלמה רואים

מה צפוי.
הערכה הוא  השימושים"  ל"מדרג  המועבר  והתקציב   ,2018 מאי  עד  סופיים  אינם  אלה   נתונים 

 בלבד.

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך בעמוד הבא)

פרוטוקול ישיבת הנהלה-כלכלית - המשך

 ו. חכירה וארנונה
לעסקאות בהתאם  העלות  את  מעריכים  שנה  כל  בתחילת  לרמ"י.  תשלומים  יש  זה   בסעיף 

המתוכננות. הסכום שתיכננו לא יצא כי העסקאות שתיכננו לבצע לא בוצעו.
 

 ז. שכר-דירה
 ההכנסות משכר-דירה מתקרבות ל-2 מיליון ש"ח ב-10 חודשים. המקורות העיקריים הם "ארן"

ו"גדישון", וכן השכרות נוספות : המשרד-הטכני, היקב ושונות אחרות.

 ח. מימון
וריביות  בהוצאות מימון נרשמות הריביות על החשבונות השוטפים, ריביות על הלוואות והכנסות, 
(הון האגודה). לרווח של 425,000 ₪ מהתיקים של האחזקות  הוא  הצפי   מהתיקים המנוהלים. 

הכסף של התיקים האחרים נשאר בתיקים, ולא רואים אותו בסיכומי האחזקות.

 סיכום:
דמי-שכירות, עיקריות:  סיבות   .₪ בכ-מיליון  מהתוכנית  טובה  לאחזקות  שלנו  הביצוע   הערכת 

מיוחדות, אי-תשלום דמי-היוון ועליה בריביות בתיקים המנוהלים.

 2. מוקדי-אספקה

 תקשורת:
הלוואה להחזר  מיועד  כולו  הרווח   .2017 ממאי  החל  לפעול  החלה  חיובים  של  החדשה   השיטה 

שנלקחה לתקשורת.

חשמל:
הכנסה חד-פעמית מזכייה במשפט.

 מים:
 תחת סעיף זה מנוהלים המים והביוב, הן בחצר המשק והן בשדה. "אחזקות" מחזיקה את הענף

הזה. זאת שנה ראשונה שהענף מסיים את השנה בזכות.
 

 סיכום:
הרווח במוקדי-אספקה צפוי להיות כ-130 אלף ₪, מול תחזית של ₪20,000.

3. מינהלה
 

הגזברות מערכת-המחשוב,  המזכירות-הטכנית,  היו"ר,  הוצאות  היא:  ההתחשבנות   שיטת 
 והנהלת-החשבונות המחולקים לשניים - 50% קהילה 50% אחזקות. הקהילה והענפים משלמים

דמי-ניהול לאחזקות.
- המשק  וריכוז-  הנהלת-החשבונות  בהוצאות  מעלייה  בעיקר  הנובעת  בהוצאות  עלייה   יש 
לא תכנון  עקב  משק  ובריכוז-  שנה,  בתחילת  אריאלה  של  החלפתה  עקב   בהנהלת-חשבונות 

מדוייק של השנה.
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  4. ענפים
 אורות-נחשון

והיא בעלת רישיון לאספקת חשמל. החברה משלמת דמי-ניהול  היא חברת-החשמל של נחשון, 
בשנה.  ₪ אלף   100 בסך  ציוד  על  ודמי-שכירות  בשנה,   ₪ אלף   120 בסך   והנהלת-חשבונות 
יותר, בעיקר עקב הוצאות-  החברה היתה אמורה להפסיד השנה כ-34 אלף ₪ וכנראה תפסיד 

תחזוקה גבוהות שנובעות מזנבות ושיפורים מסיום פרוייקט-החשמל.

 גדש-איילון וצומח-נחשון
 ענפים אלה יהיו מתואגדים במסגרת התאגיד המשותף עם בית-גוברין. למעשה, ההתחשבנות של
יחזיק צומח-נחשון  תאגיד  עצמאיות.  תוצאות  יוצגו  לא  ולכן  ב-2017  מתחילה  המשותף   התאגיד 

את תאגיד השקדים חן-השקד והוא יהווה צינור חוקי בלבד.

 גד"ש משותף
ועדיין  - בתאגיד  רווח  על  נוותר  בתאגיד,  חלקנו  מקניית  כחלק   ₪ מיליון   5.2 נשלם  זו   בשנה 

התאגיד יעביר לנחשון כ-2 מיליון ₪.

 כרם
לראשונה מזה שש שנים הכרם ירוויח, כתוצאה משתי סיבות עיקריות:

1. שיפרנו את ההתחשבנות שלנו מול יקבי-ברקן על ההוצאות הקבועות;
2. הכרם הישן לא קיים ונכנס לניבה זן חדש בשנת-הניבה הראשונה שלו.

צפוי רווח של כ-197 אלף ₪.

בעלי-כנף
 הענף משאיר בשנים האחרונות רווח יפה מאד, על אף המשבר בענף הפטם. אלה תוצאות יוצאות

מהכלל. אנחנו ממשקי "אמבר" הטובים ביותר. צפוי רווח של כ-1.4 מיליון ₪.

 צאן
 ההערכה לגבי הרווח בצאן לא לוקחת בחשבון שינויי מלאי בחודשים האחרונים, כך שיכול להיות

פער בין ההערכה לביצוע. הביצוע טוב יותר מהשנה הקודמת, ובכל זאת יש הפסד.

ב-2 מבוצעת.  בנורדיה  הדיר  עם  שלנו  הדיר  את  לאחד  באספת-החברים  שהתקבלה   ההחלטה 
 השבועות הראשונים של דצמבר הועברו למבנים בנורדיה כ-300 כבשים, בינתיים בהצלחה וללא
 בעיות מיוחדות. קיבלנו אישור מוועדת-המיכסות של משרד-החקלאות לאיחוד, וחתמנו על הסכם

השותפות. השותפות תתחיל לפעול באופן רשמי ב-1 בינואר 2018.

 עם קבלת היתרי-בנייה נתחיל בהגדלת הסככות בנורדיה, ולכשיושלמו המבנים כל העדר יעבור
לנורדיה. לוח-הזמנים הצפוי: יולי-אוגוסט 2018.

5. מקורות ושימושים
 

לצורך המחושב  הפחת  למשל,  כך,  מזומנים).  (תזרים  לכסף  הרווח  שורת  את  הופכת  זו   טבלה 
 רווח והפסד איננו הוצאה כספית, ולכן מזדכים בו. ומנגד, חלק מהכנסות הגד"ש נכנסות בפועל

(המשך בעמוד הבא)
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6. מקורות
 

 אחזקות: הרווח גדל מול התוכנית בלמעלה מ-1 מיליון ₪.

 ארן: אנחנו רואים את תוצאות 6102 המשולמות לאחזקות ב-2017.

 גד"ש: רווח-צפוי של 2.115 מיליון ₪ מול רווח-מתוכנן של 918 אלף ₪ בצומח-נחשון ותכנון ללא
רווח לגד"ש.

 בעלי-כנף: תוצאות דומות לתוכנית.

כרם: תוצאה מפתיעה.

 מערכות פוטו-וולטאיות: החזר הלוואה של שותפינו "דוראל" בסך 140 אלף ₪. כן צפוי לנו השנה
רווח קטן המוערך ב-₪10,000.

ובריבית  ,₪ מיליון  ב-1  ההון-העצמי  את  להקטין  היתה  ההנהלה  החלטת  הון-עצמי:   העמדת 
 שנצברה בתיק ההון של האחזקות, כדי לממן את ההשקעה שבוצעה במערכות-הסולריות.

סה"כ המקורות: 9 מיליון ₪ - הרבה מעל התוכנית.

7. שימושים
 

 השקעות: ביצענו השקעה גדולה במערכות-הסולריות. במהלך העבודה אחד העובדים עשה חור
בחיזוקים חרגנו   כן  כמו  הגג.  את  להחליף  ונאלצנו  הגג,  בכיסוי  פנימית  מחלודה  כתוצאה   בגג 

 שנדרשו לגגות.

בעלויות המערכות ובהתקנתן לא הייתה חריגה.

לחוזה בהתאם   ₪ מיליון   2.5 של  סכום  ישולם   2018 בתחילת  לבית-גוברין:  ראשון   תשלום 
ההתקשרות, על חשבון 2017.

 התוצאות הטובות של 2017 מאפשרות לבצע את ההשקעה בלי לקיחת הלוואות נוספות שיידרשו
לתוכנית 2018.

7. סיכום כולל

היתה לנו שנה טובה !!
 תודה לכל צוות-ההנהלה, למנהלי-הענפים, להנהלת-החשבונות

ולעובדים בענפים השונים, וכן גם לכל השותפים בהנהלה.
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פרוטוקול ישיבת הנהלה -כללית מספר 13 מ-10 דצבמבר

 סיכם: יזהר

 נוכחים: ארז שוויצר, ג'יין עוזרי, ניר עלי, אתי חובב, ליאור שיר, יזהר לנדאו, יונתן לביא, אורי גלעד,
מוטקה בן-הלל;

חסרים: נדב נאור, פליקס מלול, עופר נאור.

 סיכום 10 חודשים של 2017 והערכת ביצוע לסוף 2017

מוזמנים: אריאלה כהן, גיל אילת.
יונתן הציג סיכומי 2017 של האחזקות, עם הערכה כיצד תסתיים 2017 .

 

1. אחזקות

 א. פרדס
 הפרדס שלנו באזור ג'וליס מעובד כחלק מפרדס אזורי, על-ידי מפעיל-חיצוני, בהסכם שיפוג רק

בשנת 2202. סיכום 01 חודשים לא מבטא את התוצאה הסופית המוצגת בתחזית.

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מספר 20 מ-20 דצבמבר

 סיכם: יזהר

פרידמן, מולי  יואב,   ענת  קיש,  יובל  ברזילי,  נעמה  רוקח,  כלילה  נאור,  עופר  לנדאו,  יזהר   נוכחים: 
עמרי שפטס, עליזה נאמן;

  חסרים: מורן פלג, מיכל גל.
 

1. אישור תקציבי-קהילה 2018

 עופר הציג את טיוטת תקציבי 2018, פרוגרסיבי ומוניציפאלי, בהמשך לדיונים שהתקיימו בישיבות
הקודמות. הנקודות המרכזיות בהצעת התקציב הן:

א. גידול בהשלמה לפנסיה-התקציבית עקב העלייה בשכר הממוצע במשק;
ממומן בנחשון,  שהצטברו  הביטוח-הלאומי  מכספי  השנה  עד  שמומן  רשת-הבטחון,  סעיף   ב. 

 מהשנה 50% מהמס-הפרוגרסיבי ו-50% ממדרג-השימושים;
ג. ירידה משמעותית במס-הפרוגרסיבי, וכתוצאה מכך הגדלת המשיכה ממדרג-השימושים;

אל מהתקציב-הפרוגרסיבי   – בנחשון  האוכלוסייה  כלל  את  המשרתים  סעיפים  העברת   ד. 
התקציב-המוניציפאלי;

מהשנה להחלטה  בהתאם  ההנחות,  צמצום  לאור   7102 לעומת  משכר-דירה  בהכנסות  גידול   ה. 
הקודמת שצמצום במס-הפרוגרסיבי מחייב הקטנת הסיבסודים וההנחות;

ו. גידול מסויים במספר פעילויות קהילתיות, כמו: תרבות, בית-גיל-הזהב, ענף-הנוי ועוד.

בדיון הביעו החברים את דאגתם משתי נקודות:
1. התקציב מאד גבולי וללא רזרבות, דבר שעלול בקלות לגרור אותנו לחריגות;

2. רמת הפיקוח והבקרה לוקים בחסר והתוצאה היא חריגות בתקציב.

למשוך שלא  אמיתי  מאמץ  נעשה  הרזרבות,  סעיף  לגבי  מקובלות.  ההערות  שתי  כי  הבהיר   יזהר 
 כספים נוספים ממדרג-השימושים, דבר שבסופו של יום פוגע יותר באוכלוסייה הוותיקה. לגבי רמת
נדווח למזכירות כבר בעתיד הקרוב מה הם הצעדים ואנו  נמצא בטיפול  והבקרה, הדבר   הפיקוח 

שבכוונתנו לנקוט על מנת לתת תשובה נכונה לבעיה.
 

2. מדרג-השימושים 2018

שהעודף היא  מנהל-העסקים  של  ההערכה  זה  בשלב   .2017 תוצאות  הן   2018 למדרג   המקור 
שיעבור מאחזקות למדרג יעמוד על כ- 4 מיליון ₪.

 בשלב ראשון, ועד מאי 2018, כאשר נקבל א התוצאות הסופיות של 2017 וכל הכספים אכן ייכנסו,
 השימוש בכספי המדרג לסעיפים בחלק הקשיח בלבד. לאחר שנעדכן את התוצאות הסופיות של

2017, ובהתאם את המקור למדרג, נדע כמה כסף נשאר עבור הסעיפים בחלק הגמיש.
"חובות הסעיף  כי  העובדה  לאור  הגמיש,  בחלק  הסעיפים  של  האחוזים  את  מעדכנים  אנו   השנה 

השיוך" הסתיים.

סיכום: המזכירות מאשרת את תקציבי 8102 ומדרג-השימושים כפי שהוצגו ע"י עופר ויזהר.
הנושא עובר לאישור שיחת-הקיבוץ ולהצבעת-הקלפי.
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פרוטוקול מינהלת-החינוך מ–7 בנובמבר

נוכחים: עופר, הילה, עדי, אופיר, נעמה, ריקי (פליקס בחו״ל).

 הכרות קצרה עם עדי – המנהלת החדשה של החינוך הבלתי-פורמאלי - והתרשמות ראשונית של
עדי מהמערכת הבלתי-פורמאלית בנחשון.

מדויקת הגדרה  לגבש  כדי  במינהלת  דיון  בהמשך  (דורש  המנהלת  לתפקידי  חלקית   התייחסות 
ומפורטת).

- והבלתי-פורמאלית  - הפורמאלית   מתפקידה של המנהלת לראות את מערכת-החינוך בנחשון 
בראייה כללית, בטווח הקצר והארוך:

א. בניית עקרונות חינוכיים על פיהם תנוהל המערכת;
ב. ״גב״ למנהלות-החינוך.

נושאים לדיון
שהם דלים  - ופסטה  קוסקוס   - הארוחות  מתפריט  שביעות-רצון  חוסר  קיימת  ב'מרכז':   הסעדה 
 בערכם-התזונתי, ומאופן ההגשה ב'מרכז'. החלטת המינהלת: לספק לילדים שתי ארוחות-חמות
 במהלך השבוע לאורך שנת-הלימודים, בתוספת תשלום של ההורים - 14 ש״ח בערך לארוחה -

ולדאוג לתורני הדחת-כלים יחד עם הצוות, ואולי להתארגן גם למדיח-כלים.

עדי בודקת את עלויות ארוחות-הצהריים .

להסכם התייחסות  היתה  עצמה,  את  הציגה  עדי  שבה  אסיפת-הורים  התקיימה  בנובמבר   ב-28 
 ההתקשרות עם ההורים, ועדי העלתה את נושא ההסעדה במהלך שנת-הלימודים. עדי תעלה את

האפשרות של הארוחות עם עלויות מדוייקות.

ירדה היא  אולם   – וירקות  כריכים  של  קלה  ארוחת-צהריים   – שנייה  אפשרות  עלתה   במינהלת 
מהפרק.

תורכב אשר  הצורך,  לשבועיים/שבוע/לפי  אחת  שתתכנס  הנהלה-פעילה  הקמת  לעדי:   ליווי 
מבעלי-תפקידים. בנוסף, פביאן יהיה מלווה-חינוכי לעדי.

היתה לא  ואוקטובר  ספטמבר  בחודשים  לטפחו.  דרכים  ותבחן  המתנ״ס  את  תלמד  עדי   מתנ"ס: 
כמעט פעילות במתנ״ס ולכן ההורים לא יחוייבו.

הבא ראשון  ביום  עדי:  אבודים.  ב'מרכז'  שהילדים   - ההורים  תחושת  את  מציגה  נעמה   'מרכז': 
תחושת בו  שיחושו  מנת  על  ה'מרכז',  לילדי  להתאימו  כדי  המתנ״ס  את  לארגן  יגיעו   המדריכים 

שייכות.

הגיל-הרך: הילה מציגה בעיה קשה במציאת עובדים לחינוך.
 

ובעדכון באשר לפעילות החינוך ובמעברים,   בישיבה הבאה: נעסוק בתקציב הגיל-הרך, בשיפוץ 
הבלתי-פורמאלי.
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הנחות לבני-קיבוץ בשכירת דירות
לשנים 2018-2019

 יזהר לנדאו – מנהל-קהילה, עופר נאור – יו"ר

צמצום המשך  על   2017 תקציב  של  אישורו  עם  שהתקבלו  להחלטות   בהמשך 
בחיוב שינויים  כלל  יחולו  לא   2017 בשנת-התקציב  כי  הוחלט   המס-הפרוגרסיבי, 
המלא, מהמחיר   50% לכדי  הסובסידיה  תקטן   2018 בשנת  לבני-הקיבוץ,   דמי-שכירות 

ובשנת 2019 יבוטלו הנחות אלו הניתנות על שכר-דירה לבני-הקיבוץ.

 עם זאת, תישמר ההנחה בסך 20% ממחיר ההשכרה המלא עבור כל בן/בת קיבוץ, בכל
גיל ובכל גודל דירה.

 לדוגמא: מחיר דירת-חדר (צעירים) נכון להיום הוא 1,100 ש’’ח.
מגיל 18 עד גיל 25 משלמים 200 ש’’ח לחודש.
מגיל 25 עד גיל 30 משלמים 400 ש’’ח לחודש.

החל מינואר 2018 (למשך שנה אחת)
מחיר השכרה 1,100 ש’’ח לקבוצה גיל 18 עד גיל 25 - 400 ש’’ח לחודש;

מחיר השכרה 1,100 ש’’ח לקבוצת גיל 25 עד גיל 30 -  550 ש’’ח לחודש.

 החל מינואר 2019
הנחה 20% ממחיר ההשכרה לכל בן/בת קיבוץ, בכל גיל ובכל גודל דירה.

 לדוגמא: דירת-חדר (צעירים 1,100 ש"ח) מחיר השכרה - 880 ש’’ח לחודש.

הצ’ופצ’יק של הקומקום
 עוד חתיכת-נוף נעלמה מחצרנו: צמד ה"קומקומים" - מבני-הפח בשכונה-התחתונה,
 שבדיוק ’חגגנו’ 40 שנה להקמתם - נמחקו ופינו את השטח עבור הבניינים החדשים
 שיוקמו שם בקרוב. מישהו אמר פינוי-בינוי? מישהו אמר עולם הולך ונעלם? מישהו

הזיל דמעה? מישהו בכלל ז...
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הנזיר שמכר את הוויטראז' שלו
כתב: קרני עם-עד - שבועון "ידיעות הקיבוץ" - 1 בדצמבר

 שדמי שדה, אומן שאת יצירותיו אפשר למצוא בעשרות מבני
 ציבור ברחבי הארץ, ישקם את חלונות הזכוכית במנזר בית

ג'ימאל, שאותם יצר לראשונה לפני 13 שנה.

ושיחזור של שיקום  בעבודות  נחשון,  וחבר  הוויטראז'  אומן  עוסק שדמי שדה,  אלה   בימים 
 חלונות במנזר בית ג'מאל, הניצב על גבעה בדרך לעמק-האלה, מעל בית-שמש. שדמי בן
התפילה באולם  נקבעו  אשר  הזכוכית,  חלונות  ששת  את  במקור  שיצר  זה  הוא   ה-86 
 המחודש במנזר העתיק עוד בשנת 2004, על בסיס דמויות של קדושים נוצריים שיצר אומן

איטלקי.

המצויירות הדמויות  את  ניתצו  הם  האחרון.  החלונות בראש-השנה  את  השחיתו   אלמונים 
במקלות ובפטישים, כחלק מפעולות "תג מחיר".

כי מציין  והוא  הוויטראז'ים,  של  השיקום  עבודת  תימשך  זמן  כמה  יודע  אינו  עדיין   שדמי 
תהליך הכנתם וצורת העבודה עליהם נשמרו בארכיון שלו.

מנזר לנשים,  מנזר  מבנים:  שלושה  הכולל  איטלקי,  מסדר  של  קאתולי  במנזר   מדובר 
וצרפת, מבלגיה  נזירות  היום  חיות  שבו  הנשים,  מנזר  וכנסיית סטפאנוס הקדוש.   לגברים 
 היוצרות בין השאר עבודות קרמיקה, הוקם בשנת 1873; הכנסיה הוקמה בשנת 1932, על

בסיס כנסיה שנחרבה בשנת 614 לספירה.

אלמונים חדרו  אחר-הצהריים,  רבע-לחמש  בסביבות  שדמי,  משחזר  ראש-השנה,   בערב 
ישו של  גדול  פסל  ובנוסף גם  בוויטראז'ים,  שהופיעו  הדמויות  את  וניתצו  התפילה   למבנה 
 שניצב שם. הם ניצלו את הזמן שבו לא שהו בצקום מבקרים או מתפללים, וכשאב-המנזר
 בא לנעול את הדלתות הוא נדהם לראות את ההשחתה. בתוך זמן קצר הגיעה המשטרה
היום, עד  אבל  אנשים.  את  וחקרה  טביעות-אצבעות  לקחה  החלונות,  את  צילמה   למקום, 
 לצערו של שדמי, לא נמצאו מבצעי המעשה. רבים מתושבי האזור הגיעו כדי לחזק ולנחם

את הנזירות והנזירים.

 כשהסתיימו עבודות החקירה במקום, מוסיף שדמי, התבקשתי לקחת את החלונות ולשקם
 את הוויטראז'ים ההרוסים. לצערי, צריך לשחזר את החלונות כמעט מאפס, על-פי צילומי

הדמויות שצייר בזמנו אמן-כנסיות איטלקי, ונמצאים בארכיון שלי, אבל אני נכון למשימה.

וקליגרפיה בצעירותו, לפני מלחמת-ששת-הימים, באקדמיה לאמנות  שדמי למד גרפיקה 
 "בצלאל" בירושלים. אחרי המלחמה נפתח הגבול בין נחשון לבין "מנזר השתקנים" בלטרון

 
(המשך בעמוד הבא)

מה תרצו לעשות כשתהיו גדולים?
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הנזיר שמכר את הוויטראז' שלו - המשך

 הסמוך לו, וחברי הקיבוץ הצליחו לבקר במקום וללגום מהיין שהנזירים מייצרים, אשר שמו
הגיע למרחקים.

 בזמן שהחברים גילו את היקב במרתפי המנזר, מספר שדמי, אני גיליתי מרתף אפל שבו
 ישב נזיר הולנדי מבוגר בן 82 ועסק באומנות הוויטראז' עבור כנסיות מעבר לקו-הירוק.
 התיידדתי עם הנזיר, מקס ברוד שמו, ובכל בוקר רכבתי על אופניים מנחשון למנזר כדי

 ללמוד את רזי אומנות זאת, שנעשתה בטכניקות עתיקות ובמינימום אמצעים. אחרי מספר
שנים, כשהנזיר הלך לעולמו, אני הפכתי לנזיר-לכאורה הממשיך את דרכו.

 שדמי היה גנן בנחשון, וקשה היה לו
 לשכנע את הנהלת-הקיבוץ שהוא רוצה

 לעסוק לפרנסתו באומנות הזכוכית.
 בשנת 1971 פתח שדמי בנחשון את
 סדנת הוויטראז' שלו, וגם כיום היא

 משמשת מוקד משיכה לשוחרי אומנות
ולתיירים.

 העבודות שלי הפכו די מהר לרווחיות,
 אומר שדמי, וכבר לפני יותר מארבעים

 שנה הפכתי לאומן מוכר. מרבית
עבודותי - מתוך כ-120 בסך-הכל –

 נמצאות בבתי-כנסת, אבל יש רבות גם בכנסיות. עם הזמן החלה אומנות זאת לחלחל גם
 למבני-ציבור רבים בקיבוצים ובערים, וגם לבתים פרטיים, ואני משתף פעולה עם אדריכלים

ועם מעצבים ברחבי הארץ.

 את עבודות-הוויטראז' של שדמי, בשלל סגנונות ועל-פי טעמם של מזמיני העבודות, ניתן
 לראות – למשל – בבית-הכנסת הגדול ברחוב אלנבי תל-אביב, בקניון-איילון ברמת-גן,
 בקניון-מלחה בירושלים, ביותר ממאה בתי-כנסת בכל רחבי הארץ, במבני-ציבור רבים

ובבתים פרטיים שונים.

אני כפי ארימה...
 לקוראינו המדליקים - החוגגים "גם וגם" – שנה טובה ומוצלחת ויפה – מאיזה

כיוון שלא תסתכלו עליה!!
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יום שישי, את יודעת... /  מוטקה
אצל מרים תמיר

קניות בכולבו בנחשון.

 למה כי אני לא ניידת. הכולבו בנחשון אינו עונה
 על כל צרכי, ואת ההשלמות אני עושה

 ברחובות, בשוק ליד התחנה-המרכזית. יש לי
שם קצב עם בשר טרי וזול.

 מה מבשלת בלילות-שבת אני מתארחת אצל
 הבנים, פעם אצל עמרי ופעם אצל עמי.

 המשימה המוטלת עלי היא הכנת הקינוח,
בדמות עוגת-קרמשניט. גם הבנים וגם הנכדים

 לא משאירים ממנה פירור... כשבתי עמית מגיעה אלי עם משפחתה מדי פעם בשבת בצהריים, אני
מבשלת.

 כמה זמן ומתי הבישול לוקח לי יומיים, בחמישי ובשישי. לקראת שבת אני מכינה חמין - הכולל
 שעועית, חיטה, בשר-בקר, הרבה ביצים, בצל ושום. הבת ובעלה הם חברי קיבוץ עין-חרוד,

ומביאים מחדר-האוכל השיתופי פשטידות - פטריות, ברוקולי ותרד.

 מתי אוכלים הבנים באים לקחת אותי לבתיהם בסביבות השעה שבע, ואנו מתחילים לאכול בערך
בשמונה. עומרי עושה קידוש, ואז ניגשים לסעודה.

אחרי הארוחה אנחנו יושבים ומדברים, וכשמתעייפים מחזירים אותי הביתה לנחשון.

 אחרית דבר ארוחות ליל-שבת מזמנות לי פגישה מאד משמחת ומרגשת עם בני המשפחה:
 הילדים, הכלות והנכדים. מכיוון שאני אלמנה, ללא משפחה בקיבוץ, המפגשים מעניקים לי כוח

ומרץ לכל השבוע, וממלאים אותי בהרבה אהבה, חיבה ותמיכה.

הנאה הדירה בעיניך?
 ברכות לכל משפרי-הדיור שעברו לבתיהם – החדשים, המשופצים,

 המשודרגים, הזמניים, הקבועים, ובכלל... וגם לאלה שבקרוב (עוד לפני
פסח?) יצטרפו אליהם!!
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והפעם: דברים שאתם צריכים  ל ש ב ו ר
 לשבור את הצום * לשבור את תקרת-הזכוכית * לשבור את העצמות * לשבור חסכון *

 לשבור את הלב * לשבור את המוסכמות * לשבור מכל משבר * לשבור את הקרח * לשבור
 את הדיאטה * לשבור לבנים על הראש * לשבור נגיעה * לשבור לי ואשבור לך * לשבור

 שבר * לשבור לחתיכות קטנות * לשבור שביתה לשבור את הרעב * לשבור לי את המילה *
 לשבור לרסיסים * לשבור צלחות-חרס * לשבור ידיים ורגליים * לשבור את הסימטריה *
 לשבור מרחק * לשבור קופת-גמל * לשבור כל מה שזז * לשבור את הראש * לשבור את
 הכללים * לשבור את הגלים * לשבור את השוק * לשבור את השקט * לשבור את הרוח *

         לשבור את השיניים * לשבור את השורות * לשבור כוס * לשבור לבבות *

 דברים שאתם צריכים להספיק לפני ש...

 לודמילה ובוריס
 אני קורא ומזכיר  ל-כ-ו-ל-נ-ו  לעשות את השלמת הקניות של השבוע

 בכול-בו של בוריס ולודמילה בנחשון -
ושתהיה שנה-אזרחית חדשה טובה לכולנו!!

עפר נאור – מנהל-הקהילה

מזלות וכוכבים
  מזל טוב לדנה וטל נאמן להולדת הבן, אח לאופיר, נכד לעליזה ודן, אחיין לחן

ולעופר, וברכות חמות לכל המשפחות בקיבוץ ומחוצה לו!!

 מזל טוב לטליה ולמני טובול להולדת הבת. מזל טוב גם לשחר ועידו יואב
 בתל-אביב להולדת הבן. ברכות ליענקלה, לתמי, לענת, לראובן נוטלס, ולכל

 המשפחות בקיבוץ ומחוצה לו!!
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אז אגמור, בשריר מ...
 משנכנס אדר מרבין בשמחה # משנכנס אדר א' מרביעין בשמחה # משנכנס אדר ב' מזריעין

 בשמחה # משנכנס אייר מרביצין בשמיכה # משנכנס הגרר מבריזין בשמחה # משנכנס דפ"ר
 מפקיעין בשמחה # משנכנס ניסן מטרידין בשמיכה # משנכנס ביטן משחדין בשמחה # משנכנס
 חשוון מחריבין בשמיכה # משנכנס סיוון מטריפין בשמחה # משנכנס דמרר מסתירין בשמחה #
 משנכנס הסתו משחילין בשמיכה # משנכנס גברבר ממזמזין בגומחה # משנכנס גונדר מסתירין
 בשמחה # משנכנס ברבר מלחיצין בשמיכה # משנכנס מגדר מקרבנין בסמיכה # משנכנס הפר
 משתילין בנפיחה # משנכנס זמר מזמרין בשמיכה # משנכנס חייבר מקרינין בשמחה # משנכנס
 טרטר מזייפין בצריחה # משנכנס פצמ"ר מסתלבטין בשמיכה # משנכנס כיכר מסתברין בשמחה

 # משנכנס צנטר מצטגננין בשמחה # משנכנס קרפ"ר מתמזגין בצניחה # משנכנס אפריל
 מגרגרין בשמחה # משנכנס מצרר מזיעין בשמחה # משנכנס סיגר מנפנפין בשמחה # משנכנס
 חייזר מגרבצין בשמיכה # משנכנס זכר מזדעזעין בשמחה # משנכנס פרפר מדליפין בשמחה #

משנכנס קיסר מתחרדנין בשמחה #

 הקריאה בעמוד זה אינה מומלצת ל: ילדים-סורגים-לאלוהים, ילדי-הצל,
ילדי-גן, ילדים-חריגים, ילדי-רחוב, ילדים-זה-שמחה, ילדי-סנדוויץ', ילדי-פלא, ילדים-טו־
ילדי-מריבה, ילדי-צמר-גפן,  ילדות-בבית-אור-בבית,  ילדים-של-אחרים,   בים-ירושלים, 
ילדי-סוף- ילדים-של-אמא,  ילדי-זקונים  ילדות-לוליטות,  ילדי-מפתח,  ילדי-עובדים-זרים, 

      הדרך, ילדים-חסרי-מנוח, ילדי-הירח, ילד-שלי-מו...
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