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מהנעשה
בקיבוצנו

החוזרת  התפרצותה  בעקבות  האחרונים,  בשבועות 

וגילויה  בארץ,  שונים  במוקדים  החצבת  מחלת  של 

לדוגמא,  מטע  המועצה,  ברחבי  שונים  בישובים  גם 

נשאלנו - במערכת-החינוך ובהנהלת-הקיבוץ - מה 

הילדים  מול  המערכת  פועלת  וכיצד  הקיבוץ  עושה 

שעדיין  אלה  על  שומרת  היא   ואיך  הלא-מחוסנים, 

מחוסנים. אינם 

אם  החלטה  לקבל  להורים  מאפשר  הישראלי  החוק 

לחסן את ילדיהם או לא. בלי להיכנס לוויכוח השנוי 

בכנסת  המצב.  כך  לא,  או  נכון  זה  אם  במחלוקת 

על  תקשה  אשר  הצעת-חוק  הצבעה  לפני  עומדת 

הורים שלקחו החלטה לא לחסן, אבל אנחנו עדיין לא 

שם.

בנחשון הגנים אינם גנים-פרטיים, למרות ההרגשה 

משרד- תחת  פועלים  ו'רקפת'  'רימון'  כאלה.  שהם 

החינוך, והגנים של הגיל-הרך עובדים תחת מעונות-

היום. ולכן כולנו כפופים לנהלים של משרדי החינוך 

והכלכלה )מעונות-היום(. לכן קיבוץ נחשון איננו יכול 

לפעול שלא על פי חוק ושלא על פי הוראות משרדי 

והבריאות. החינוך 

עופר נאור - מנהל-הקהילה ושושי פאל - מנהלת-הגיל-הרך – על:

מחלת החצבת בארץ – ומה נעשה בנחשון 
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לביקורת בונה * הערות-מאירות * השגות-מפליגות * הצעות והמלצות - ניתן לפנות לאיציק, מוטקה ואפרת

החצבת בנחשון
עפר נאור ושושי פאל, עמ' 1

מחזור פסולת-אלקטרונית
ועדת סביבה, עמ' 5

שירות קל ונעים!
צוות צעירים, עמ' 2

ב"כולבו" עם לודמילה ובוריס 
מוטקה, עמ' 6

"קולנוע בקהילה" בנווה שלום
עמ' 7

כמה הודעות
עמ' 8

שירות car2go החדש
עפר נאור ומשה לב, עמ' 3

מעוניינים להצטרף למזכירות?
סמדר, משאבי אנוש, עמ' 3

אריאלה ניב על כותנה ועוד
צוות צעירים, עמ' 4

פרוטוקולי ישיבות
עמ' 9

שיר לחנוכה
ענת א. עמ' 8

ניבים
איציק נ., עמ' 11

פינת טבע
אפרת, עמ' 12

כרגע אין הוראה על חיסון גורף, ולא ניתן למנוע את 

במערכת- הלא-מחוסנים  הילדים  של  השתתפותם 

משרד-הבריאות  הצורך,  במידת  שלנו.  החינוך 

על  ביישוב,  בעלי-הסיכון  כל  של  לחיסונם  פועל 

צנעת-הפרט  מפאת  בנוסף,  שלהם.  השיקולים  פי 

וזכויות-הפרט לחופש ולסודיות, לא ניתן לקבל מידע 

על ילדים מחוסנים או לא-מחוסנים - ללא הסכמת 

ההורים. 

לברר  עצמה  על  לקחה  מנהלת-הגיל-הרך  שושי 

לשתף  הסכימו  ההורים  לא.  ומי  מחוסן  מי  מספרית 

נמצא  נחשון  מאוד.  טובות  והתוצאות  במידע  אותנו 

במצב של קרוב ל-100% ילדים מחוסנים )יש מספר 

ילדים שחוסנו במהלך השבועיים האחרונים(. בכיסוי-

חיסוני כזה ניתן לומר שהמצב בנחשון טוב, ומאפשר 

ללא  לגנים  הילדים  והבאת  חינוכית  פעילות  המשך 

חשש.

יכולים   הורים לילדים מתחת לגיל שנה, שעדיין לא 

להתחסן, נקראים ליתר זהירות ביציאה אל מקומות 

ציבוריים - בכלל ובכל עת.

הסילווסטר!
עמ' 2

מזל טוב למשפחת לב!
עמ' 2
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לאמא תמר, לאבא מאיר אשכנזי, לאחים ליעד נאור ואושרת, לסבתא שירלי, 

ברכות לגיוסו של דביר לגרעין הנח"ל בצה"ל.

להורים מיכלול וליאור, לאחים יערי ואמילי, לסבתות כרמלה ונעמי, לאמיר ולכל 

המשפחה המורחבת בנחשון - ברכות לגיוס של אביתר לצה"ל.

להורים גנית ועופר, לאחים ירין וליה, לסבתא שלומית, ולכל המשפחה המורחבת 

- ברכות לגיוסו של עילי לצה"ל.

להורים סימה ודרור, לאחים אלון עידו וליהי, וכל המשפחה – ברכות לגיוסה של 

כרמל לצה"ל.

שרות קל ונעים /  צוות-צעירים וקיבוץ נחשון

לכל החוגגים את סיומה של 2018 ותחילתה של 2019 !!!

שנה טובה ובטוחה - מוצלחת ושמחה

שנה טובה!

חברות וחברים יקרים !!

 רישמו ביומנים:

 יום שישי 4 בינואר
 מסיבת סילבסטר מטריפה ובה: הופעה, שתייה, אוכל, אווירה טובה, ומסיבה לכבוד השנה החדשה.

 פרטים נוספים בהמשך...

! ! ב! טו ל  מז
לרותי ומשה לב להולדת הנכד – בן לנדב ולנועה בניו-יורק, 

אח ליונתן, אחיין לאילן, לחגי ועפרה

ושפע ברכות למשפחות, בנחשון ומחוצה לו !!!



חדר- שמעל  בחנייה  מטעמה  רכב  העמידה  והחברה   ,car2go חברת  עם  לעבודה  הצטרף  נחשון 

ונוחים. חדשים  הם   car2go רכבי  ועסקיות.  פרטיות  בנסיעות  החברים  את  שישרת  האוכל, 

השרות מיועד להקל על הוצאות התפעול של נחשון בנושא הרכבים, מצד אחד, ולהקטין לחברים את 

עלות הנסיעה ואת הצורך בשימוש ברכבים פרטיים למשפחות עם רכב יותר מאחד. ניתן לכל חבר או 

תושב להצטרף כמנוי לשרות זה, באישור הקיבוץ.

מנויי car2go יכולים להשתמש בו גם בערים בהם השרות זמין, כגון: חיפה, נתניה, רעננה, תל-אביב, 

 car2go ירושלים ועוד. לדוגמא: להגיע לאחת הערים הנ"ל שלא ברכב הפרטי, ולהתנייד בה ברכבי

במקום במוניות.

בנסיעות פרטיות המנוי יקבל את החיובים אחת לחודש, עם פרוט הנסיעות, כולל גם חיובי כביש-6, 

אם יהיו. ההזמנות לשימוש ברכב זה יכולות להיעשות במחשב או בטלפון-נייד, והן זמינות למימוש מיד 

בסיום ההזמנה, כשהרכב פנוי.

הסברים נוספים על עלויות, אופי השימוש, תקלות, תדלוק, שינויים בהזמנה )קיצור או איחור( - ניתנים 

לקריאה באתר car2go.co.il, או בפנייה למשה לב.

נהגים צעירים עד גיל 24 יידרשו בתוספת למנוי של 89 ש"ח לכל חודש קלנדרי. אפשר כמובן להפסיק 

ולחדש את המנוי בכל חודש רצוי, מה שמאוד נוח לחיילים ב'רגילה' וכדומה.

עלות למנויי נחשון: 1 ש"ח לק"מ ו-20 ש"ח לשעת-שימוש. בערים דמי-השימוש הם בהתאם להסכמים 

העירוניים. כל המידע זמין באתר.
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car2go - נגעת – נסעת /  עפר נאור ומשה לב

רקע: המזכירות אחראית:

לעיצוב וגיבוש מדיניות להתנהלות האגודה ואורחות החיים;  •

לניהולו התקין והשוטף של הקיבוץ;  •

לבקרה תקופתית על עמידה ביעדים וביצוע התוכנית השנתית.  •

דרישות התפקיד:

חבר/ת קיבוץ נחשון;  •

השתתפות סדירה בישיבות המזכירות - כ-24 בשנה – ובצוותי-משנה;  •

מחוייבות לפעול לטובת האגודה והאינטרסים של כלל הציבור;  •

שמירה על סודיות.  •

החברות במזכירות היא בהתנדבות.

בחירה ומינוי:   הצבעת-קלפי בקיבוץ.

smadar@knn.org.il חברות/ים מעוניינות/ים יגישו את מועמדותם – בכתב – למשאבי-אנוש בדוא"ל

עד לתאריך 31 בדצמבר 2018.

קול קורא לעשרה נציגי ציבור למזכירות-קהילה/
ועד-הנהלה בנחשון
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מועצת- מנכ"ל  גלעד,  אורי  שכתב  דברים  להלן 

הכותנה )וחבר ההנהלה-העסקית של קיבוץ נחשון(:

למגדלים ולכל אנשי ענף הכותנה,

האנטומולוגית  ניב,  אריאלה  סיימה  אלו  בימים 

אשת  אריאלה,  ב'מועצה'.  עבודתה  את  הראשית, 

מקצוע מעולה, יוזמת, צעירה-נצחית, חברה למופת, 

מלווה את הענף בתפקידים שונים מזה שנים רבות. 

אריאלה הפכה לשם נרדף למלחמה במזיקים בכלל, 

ובזחל-הוורוד בפרט, במסירות אין קץ ובמאור פנים. 

בידיעה  החדשה,  בדרכה  הצלחה  לה  מאחלים  אנו 

רבות. שנים  עוד  להיות חלק מהענף  שתמשיך 

נפגשנו עם אריאלה בביתה כדי 

לשמוע ממנה על השנים הרבות 

כשהיא  בשדות,  בילתה  בהן 

ובמקביל  מזיקים  מחפשת 

במטרה  קרבות,  מולם  מנהלת 

יבול  לקבל  לחקלאים  לאפשר 

העוסקים  את  שיפרנס  סביר 

במלאכה.

התקנת  לשם  ונפגשנו  מאחר 

מחשב חדש בביתה, ניצלנו את 

עבודתה על  לשמוע  ההזדמנות 

רבת השנים ב'מועצה' - ועל עוד דברים נוספים.

תחילת העבודה ב'מועצה' בראשית שנות ה-90 של 

ל"אנטומולוג"  מצטרפת  כשהיא  הקודמת,  המאה 

ב"צוות  היה  הראשון  התפקיד  ב'מועצה'.  הראשי 

עם  ניסויי-שדה  על  אחראית  הייתה  ובו  שדה", 

כמו  בכותנה.  מזיקים  להדברת  חדשים  תכשירים 

ממוסדות- חוקרים  עם  אשת-הקשר  הייתה  כן 

הכותנה,  בשדות  מזיקים  בחקר  שעסקו  מחקר 

מזיקים,  פתרונות להתפרצויות של  ועסקה בחיפוש 

נוסף   2007 במיוחד של הזחל-הוורוד. החל משנת 

לה תפקיד רב חשיבות, כאנטומולוגית הראשית של 

 – ובסלנג  מזיקים,  חקר   – )אנטומולוגיה  ה'מועצה' 

החלמיתיים,  ממשפחת  נוספים  בצמחים  בודדים 

שהכותנה שייכת אליה, אבל לא במשפחות אחרות. 

העגבניות- שבשדה  חקלאי  לה  אמר  אחד  יום 

זחל-ורוד.  נמצא  שלו  לתעשייה 

עד היום היא אינה יודעת אם הזיהוי היה נכון, כי יש 

הוא  אבל  ורוד,  שצבעם  אחרים  מזיקים  של  זחלים 

כי באף מאמר העוסק בזחל- בהחלט היה מאתגר 

נכתב  לא   - כאלה  מאמרים  מאות  ויש   - הוורוד 

ממשפחת  אחר  בצמח  או  בעגבניות  פוגע  שהוא 

סידרת  אליהם. אחרי  שייכת  הסולניים, שהעגבנייה 

כי זחל-ורוד אכן  ניסויים הצליחה אריאלה להראות 

כזחל  להתפתח  עגבניות,  על  ביצים  להטיל  יודע 

ולהגיח  להתגלם  הפרי,  בתוך 

לאהדה  שזכה  חידוש   - כבוגר 

עולמי  בכנס-כותנה  רבה 

שבהודו. במומביי  שהתקיים 

ביולוגיה  למדה  אריאלה 

ת  י ר ב ע ה - ה ט י ס ר ב י נ ו א ב

בירושלים, במטרה להיות מורה 

שנות- שלוש  בגמר  לביולוגיה. 

ולחנך  לימודים, התחילה ללמד 

נחשון  של  משותפת  ז'  כיתה 

המשיכה במקביל  ורבדים. 

 לעשות, יום בשבוע ובחופשות, את תואר ה"מאסטר", 

בנושא הקשור לארס של עקרבים: מרכיבים שונים 

של ארס אשר פועלים על קבוצות שונות של בעלי-

חיים.

הביאה  לימודיה,  במסגרת  ה"ג'וקים"  עם  ההכרות 

אותה באופן טבעי לעבודה בגד"ש, בפיקוח-מזיקים. 

בנוסף לעבודה בקיץ בפיקוח, עבדה בחורף במטע.   

בוועדת-מגדלים,  באזור,  לעבוד  יצאה  ב-1990 

בפיקוח- המשיכה  וגם  מזיקי-השדה,  כלל  בנושא 

יותר  מאוחר  נחשון.  של  הכותנה  בשדות  מזיקים 

צאתה  עד  עבדה  שם  למועצת-הכותנה,  עברה 

לגמלאות, כשהיא ממשיכה במקביל בפיקוח-מזיקים 

הוורוד של היום הוא הלבן של מחר
ארגון  במועצת-הכותנה,  עבודתה  את  ניב  אריאלה  סיימה   2018 אוקטובר  בסוף 
ארצי של מגדלי הכותנה שתפקידו העיקרי הוא מיון ושיווק מאורגן של כל הכותנה 

בארץ. כתבנו האובייקטיבי מוטקה לא החמיץ את ההזדמנות...

מה תרצו לעשות כשתהיו גדולים?

המשך בעמוד הבא
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עברה  יותר  מאוחר  נחשון.  של  הכותנה  בשדות 

לגמלאות,  צאתה  עד  עבדה  שם  למועצת-הכותנה, 

כל  על  בפיקוח-מזיקים  במקביל  ממשיכה  כשהיא 

בנחשון.   הגידולים-החקלאיים 

כפר-אתא(,  )אז:  בקריית-אתא  נולדה  אריאלה 

אליה  צפת,  בעיר  וגם  שם,  עליה  עברה  וילדותה 

עברה משפחתה בשל עבודת אביה כמנהל השלוחה 

הצפתית של בית-החרושת "אתא". כפעוטה, חוותה 

את  ספגה  גם  שם  מלחמת-השחרור.  את  בצפת 

ריחם של הציורים, בעיקר ציורי-השמן, מאחר והוריה 

היו מיודדים עם הציירים שהתגוררו ברובע-האמנים. 

שספגה  התרבות  את  ממחיש  בביתה  ביקור  ואכן, 

בצפת.  בילדותה 

ההומאניים,  במקצועות  התמקדו  בתיכון  לימודיה 

בהמשך.  ללמוד  תוכל  שביולוגיה  שידעה  משום 

לה ברור  והיה  לשומר-הצעיר,  הצטרפה  ה'  בכיתה 

מגיל צעיר שתצטרף לקיבוץ. בשל הכרותה עם אסתי 

מיפו, שהייתה אז בגרעין "נחשון", החליטה להצטרף 

מזוודה  עם  אחד  שישי  ביום  הגיעה  כך  לגרעין. 

הראשונה  בפעם  לפגוש  בערב  והלכה  לתל-אביב, 

של  העיקרי  המרכיב  שהיה  "נחשון-צפון",  גדוד  את 

הגרעין. למחרת כבר נסעה עם כל הגרעין בטיולית 

לפני-של"ת.  של  לתקופה   - נחשון  של 

במהלך לימודי הביולוגיה פגשה את בן-זוגה איציק, 

ולאחר שהתחתנו ילדה את בתם גלי - בדיוק למחרת 

סיום ה"מאסטר" - ושנתיים אחר-כך נולד הבן רוני. 

בשנת 1981 פנו אליה להיות מזכירת-הקיבוץ, והיא 

הייתה מזכירה בתקופת מלחמת-לבנון, וזאת בנוסף 

לילדים קטנים שגם עובדת במעבדה  להיותה אמא 

שהייתה  עבודתה,  את  אהבה  אריאלה  בירושלים. 

של  והפעלה  לימוד  עם  בשדות  עבודה  של  שילוב 

יום  וכל  מרתק,  עולם  הוא  החרקים  עולם  הראש. 

והפתעות. גילויים  מזמן  בשדה 

במסגרת עבודתה הייתה אריאלה אחראית על אתר-

שונים  מסוגים  ו'מיילים'  ה'מועצה',  של  האינטרנט 

שהופנו לאתר היו מגיעים אליה. 

שהגיעו  המיוחדים  ה'מיילים'  בין  אריאלה:  מספרת 

שדה- שחיפש  צעיר,  מבחור  'מייל'  גם  היה  אלי, 

כותנה כדי להציע בו נישואים לחברתו, שבצעירותה 

תכתובת  אחרי  לשדות-כותנה.  קשורה  הייתה 

ארוכה מצאתי שדה מתאים, והבחור גם שיתף אותי 

בחששותיו שמא יזכה לשמוע סירוב מבת-זוגו...סוף 

טוב הכל טוב, זכיתי לקבל תמונות מאושרות, עם יד 

מורמת שמציגה את הטבעת, וגם הזמנה לחתונתם...

ומה שאיפותיך לעתיד? – להיות בריאה, לגדל נכדים, 

לטייל ולהמשיך ללמוד. 

אריאלה והכותנה - המשך

התחדשנו בעמדה למיחזור פסולת-אלקטרונית, הממוקמת מאחורי 

ה‘קומונה‘, מול השער הצהוב של מפעל-ארן !

בבקשה להשליך בה מוצרי-אלקטרוניקה שיצאו משימוש - במקום 

להשליכם ל"פח הירוק" או למכולה שליד מגרש-הטניס.

תזכורת: 
עמדה למיחזור זכוכיות ממוקמת בעמדת-האשפה ליד "שכונת לטרון 

החדשה".

תודה רבה וחג-מיחזור שמח לכולם.

אל תשליכני לעת זחילה..  /  ועדת-סביבה
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בשנתיים  נחשון".  "כולבו  עבר  רבים  גלגולים 

 )58( לודמילה  הזוג  בני  ע"י  מנוהל  הוא  האחרונות 

ושבעה  בנות  שלוש  להם  יש  חיימוב.   )60( ובוריס 

המשפחה  אשדוד.  בעיר  מתגוררים  והם  נכדים, 

מסורתית. ועדיין  הייתה  שלהם 

מוסלמית  מדינה  מאוזבקיסטן,  לישראל  הגיעו  הם 

יבשת אסיה, שבעברה  השוכנת בחלק המרכזי של 

לעצמאית  והפכה  מברית-המועצות  חלק  הייתה 

ב-1991.

ושאר  ע"י הרוסים,   1917 נכבשה בשנת  אוזבקיסטן 

 .1920-24 בשנים  נכבשו  לה  מסביב  הארצות 

כדי  רוסית  אוכלוסייה  לאוזבקיסטן,  הביאו  הרוסים 

"לחנך" את האוזבקים, וכדי לנהל ולשלוט במדינה. 

אמנם הייתה שם התנגדות לשלטון הרוסי, אבל ללא 

כל  את  והלאים  החרים  הסובייטי  השלטון  תוצאות. 

הרכוש. מסבו של בוריס, שהיה אדם אמיד, נלקח כל 

האוכלוסייה. משאר  כמו  הרכוש, 

הטמפרטורות  למרות  באוזבקיסטן,  האוויר  מזג 

הלחות.  אבל בלי  ישראל  לזה של  הקיצוניות, דומה 

בקיץ הטמפרטורה מגיעה ל-50-45 מעלות ובחורף 

לאלה  דומים  שם  הגידולים  כך  בשל  שלג.  היה 

הסובטרופיים. לפירות  פרט  שבישראל, 

לקריאה  מורה  הייתה  לודמילה  לארץ  שהגיעו  לפני 

וכתיבה ברוסית, בוריס עסק במסחר והיה לו מפעל 

ב-1978  כבר  ב-1990.  לארץ  עלו  הם  גלידות.  של 

הם היו במצב-הכן לעלייה, אבל השמועות על מצב 

קשה בישראל גרמו לכך שהעלייה נדחתה. ב-1981, 

לחוש  החלו  בוריס,  של  אביו  נפטר  שבה  השנה 

באוזבקיסטן, את האנטישמיות. ב-1988 בוריס אויים 

יהיה  שלו  הרכוש  שבקרוב  לו  שאמרו  אנשים,  ע"י 

ובמקומות  אנדיז‘ן  בעיר   ,1990 במאי  ב-2  שלהם. 

עסקים  נשרפו  ביהודים,  פוגרומים  בוצעו  נוספים, 

רבים. יהודים  ונרצחו  ובתי-מגורים 

בספטמבר 1990 ברחו מהמדינה כל דוברי הרוסית, 

כל  את  שם  משאירים  כשהם  היהודים,  גם  כולל 

רכושם. האוזבקים, שחמדו את רכושם של היהודים, 

לא זכו בהפקר, משום שהקירגיזים שכניהם, איתם 

היו מסוכסכים, כבשו את האזורים בהם גרו היהודים, 

ולקחו אליהם את שנשאר. בוריס לא רצה למכור את 

כדי שלא  לו,  רכושם שהוצע במחיר הזעום שהוצע 

נסע  הוא  שנים  מספר  כעבור  לשם.  לחזור  יתפתה 

לביקור במקום בו גר, וראה שעזיבת היהודים המיטה 

לעלוב  הפך  והכל  המדינה,  של  פריחתה  על  שואה 

ומוזנח.

ה'סוכנות' נתנה אישור יציאה לכל היהודים, שהגישו 

נסעו  משם  למוסקבה,  יצאו  הם  לוויזה.  בקשה 

לבוקרשט, ומשם טסו לישראל. בזמן העלייה בוריס 

שלהם  הקבוצה  ילדים.  עם  נשואים  כבר  היו  ואחיו 

בראש- לנתב"ג  'בואינג'  מטוסי  בשלושה  הגיעה 

היה סגור, הם הועברו למחנה  והכל  השנה. מאחר 

לאשדוד.  עברו  ימים  מספר  ואחרי  בצריפין,  צבאי 

כל משפחה קיבלה 600 דולר כדי לפתוח פרק חדש 

בחייה. בשלב ראשון הם ועוד 4 משפחות שכרו דירה 

לחודש.  דולר   500 של  בעלות  חדרים  ארבעה  בת 

בבוכרה היפה, בעירי ברוכת השמש
שיחה ב"כולבו נחשון" עם לודמילה ובוריס  /  מוטקה

איפה ישנם עוד אנשים כמו ה...
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סה"כ הצטופפו בדירה 15 נפשות עם כל מטלטליהם, 

שהצליחו להביא עמם. רכוש בעל ערך נלקח מהם 

כאשר היו במוסקבה - לטובת המהפכה...

ולודמילה  עברית  ידעו  לא  הם  לישראל  בהגיעם 

להתאקלם  התקשה  בוריס   באולפן.  ללמוד  הלכה 

לא  שבה  מארץ  הגיע  הוא  אמנם  בדיכאון.  ושקע 

יכול  לארץ שבה אתה  יהדותך,  על  לך לספר  כדאי 

להרגיש חופשי ובן בית, אבל העובדה שמאדם בעל 

גרמה  עבודה  וללא  לחסר-כל  הפך  ומפרנס  רכוש 

את  לקח  הוא  כחודשיים  לאחר  בדיכאון.  להיות  לו 

 - מזדמנת  עבודה  בכל  לעבוד  והחל  בידיים  עצמו 

ועוד.  באולם-אירועים  הדחת-כלים  רחובות,  ניקוי 

אותו  הביאה  בכבוד  ולהתפרנס  להתקדם  שאיפתו 

לכך, שלאחר עשרה חודשים בארץ, פתח עם שותף 

מכולת.  חנות  בבני-ברק 

ובוריס  לודמילה  הגיעו  שנתיים  ולפני  עברו,  השנים 

לנחשון. הם רכשו בממון רב את הכולבו מהבעלים 

המצב  בשל  נכבד,  סכום  בו  השקיעו  ואף  הקודם, 

הכולבו. היה  שבו  העגום 

רמת האחרון  בזמן  אי-אפשר.  בעיות  בלי   אבל 

נמצא  שהכולבו  ספקים,  לרדת.  החלה  המכירות 

מבחינתם בסוף המסלול, מסרבים להגיע ומעדיפים 

רמת  יותר.  גדול  נפח-מכירות  יש  בהם  מקומות 

שמחזיק  מה  גדלה.  להכנסות,  יחסית  ההוצאות, 

מערכת-החינוך.  למעשה,  היא,  בנחשון  היום  אותם 

בלעדיה הם מעריכים שיצטרכו לסגור את המקום. 

כדי לשרוד, בוריס נוסע בעצמו לקנות את המוצרים 

לספקים. לחכות  במקום 

שהגיע  כך  על  מודה  הוא  יום  שכל  אומר  בוריס 

רב.  רכוש  שהשאיר באוזבקיסטאן  למרות  לישראל, 

כל מה שהוא רוצה היום זה להתפרנס בכבוד. הוא 

מבין את המצב שבו החברים מעדיפים לקנות בחנויות 

הגדולות או באינטרנט, אבל כדי שיוכל לשרוד הוא 

זקוק לכך שכל משפחה תעשה את קניותיה בנחשון 

150 ש‘‘ח בשבוע. – בסדר-גודל של 

רק  ולודמילה  לבוריס  יש  הקיבוץ  ותושבי  חברי  על 

מהמשפחה  כחלק  מרגישים  הם  טובות.  מילים 

הנחשונאית, מעורבים בכל מה שקורה בקיבוץ, ויהיה 

המקום. את  לעזוב  עצוב  מאוד  להם 

כולם מוזמנים לסדרת מפגשים קולנועיים העוסקים בסוגיות חברתיות שונות, עם דגש 

על סוגיית יחסי יהודים ערבים.

יתקיימו עשרה מפגשים, אחת לחודש, בהם יוקרנו סרטים - תיעודיים או עלילתיים - 

ובסיום כל הקרנה יתקיים מפגש עם הבמאי/ת.

פרוייקט "קולנוע בקהילה" מתקיים בשיתוף עם מ.א.מטה-יהודה ועם "מועצת הפיס 

לתרבות ולאמנות".

 מחיר למפגש: 30 ₪; מנוי לחמישה מפגשים: 135 ₪; מנוי לעשרה מפגשים: 270 ₪. 

לפרטים והרשמה: חזי 050-7579429.

"קולנוע בקהילה"
במרכז הרוחני וואחת אל סלאם בנווה-שלום
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שלהבות שלהבות / על שמי נחשון שלהבות / ליל זיקוקין של חנוכה. // 

סביבונים סובבים בידי / ילדים משחקים / וברכות מועדים מכל עבר. // 

בכל חלון, בכל שכונות נחשון / שכונת צעירים, לטרון וסביון / נר שני שלישי עד ראשון. //

סופגניות נאפות בתנורים חמים / שרים ילדים שירי חג נעימים / והחג במשלט נחגג בנעימים. // 

והאש חנוכית כל נר תהבהב / זמר חג חנוכה מזדמר בכל לב / נס חנוכה נעשה ונחגג. //

שיר לחנוכה  /  ענת א.

וואטסאפ קיבוצי
קיימת קבוצת וואטסאפ להודעות, כגון: טרמפים, בייביסיטר, 

מכירה, מסירה, קניה, 

והמעוניינים להצטרף אליה ישלחו הודעה ליפעת שפטס: 

050-5708081

הקץ לנזילות!!! / שרון – איש-המים בנחשון
מערכת-המים בנחשון חוברה למערכת-התראה-אוטומטית. כשהמערכת 

מזהה דליפת-מים בבתים של החברים, היא שולחת הודעת-סמס לחבר 

שאצלו התגלתה הדליפה. כולם מתבקשים לבדוק שבבתיהם אין נזילות - 

בשירותים, בברזים, בגינות ובצינורות.
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פרוטוקול שיחת-קיבוץ מ-12 בנובמבר 2018

פרוטוקולים
מישיבות הקיבוץ

מספר חברי אגודה נוכחים: 50

מזכיר השיחה: יזהר לנדאו

1. דרישה להקדמת הפשרת מגרשים לקליטה
קבוצת חברים מבקשת לערער על החלטת המזכירות בדבר פתיחת מתחם נוסף לבנייה עד אמצע 2019, 

ודורשת כי הפשרת המגרשים הנוספים לקליטה תתבצע מיידית. נימוקי החברים: ישנם בנות ובנים רבים 

הממתינים תקופה מאד ארוכה לבנות ביתם בנחשון, ובכל פעם אינם מצליחים להיכנס בגלל שהם בנים שניים 

ושלישים. 

המזכירות מבקשת להדגיש כי נחשון נמצא בגל של קליטה ב-6 השנים האחרונות, וחשוב שהדבר ייעשה 

בצורה מדורגת, על-מנת שהקיבוץ באמת יוכל לקלוט את הבנים. כמו כן הודגש כי לאחר "פרוייקט 10 

המגרשים" נותרו 48 מגרשים בלבד עם הטבת-היוון של 33%. על פי הערכה, כ-20 משפחות יירכשו זכויות 

למגרש עבור בן ראשון )עד סוף נובמבר(, כך שמספר המגרשים המוטבים יעמוד על כ-28 מגרשים. הפרוייקט 

הבא שעל הפרק הוא מגרש-הכדורגל ובו 7 מגרשים לבנייה, והפרוייקט שאחריו הוא האזור מצפון לשכונת-

הצינורות. 

בדיון השתתפו חברים רבים אשר הביעו דעות לכל אחת מהגישות.

 סיכום: הנושא יובא להכרעה בהצבעת-קלפי. נוסח הסעיף יסוכם עם המערערים.  

2. בקשה להחרגה מתקנון-הקליטה
יעל חובב ורעות רוקח פונות לשיחת-הקיבוץ בבקשה אישית להחריג אותן מתקנון-הקליטה ולאשר את קבלתן 

לחברות ללא תור. יעל ורעות מתגוררות בנחשון מאז שחרורן מהצבא, ולאורך השנים פנו פעם אחר פעם 

להתקבל לחברות, שלא על פי התקנון, אך נדחו ע"י מנהלי הקיבוץ.

יעל ורעות הציגו את בקשתן האישית ואת הנימוקים לבקשה.

סיכום: הנושא יובא להכרעה בהצבעת-קלפי. ההצבעה היא אישית עבור כל אחת מהמבקשות, ואיננה 
משליכה על בנים או בנות נוספים.

3. בקשה להחרגה מהחלטה בנושא רכישת זכויות במגרש לא-מסויים
עופר הציג את בקשתה של מרים תמיר לאפשר לה לרכוש זכויות במגרש לא-מסויים עבור נכדתה, למרות 

שהחלטת הקיבוץ מדברת על בנות/ים בלבד.

מרים היא חברת קיבוץ כל חייה, ועברה לנחשון מקיבוץ אחר - עם כל הזכויות. למרים אין כיום צאצא ממשיך 

בקיבוץ, והמקרה שלה הוא ייחודי.

סיכום: הנושא יובא להכרעה בהצבעת-קלפי. ההצבעה היא אישית ואיננה משליכה על חברים נוספים.
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פרוטוקול ישיבת מזכירות מספר 20  מ-5 בדצמבר 

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

חסרים: יובל קיש.

1. אישור הדף להצבעת-הקלפי
המזכירות דנה ב-3 ההצעות להצבעת-הקלפי:

•    ערעור חברי קיבוץ על החלטת המזכירות לפתוח מגרשים לבנייה בתחילת 2021;

•    להחריג את מרים תמיר ולתת לה אפשרות לרכוש זכות עתידית למגרש לנכדתה במקום לבנה;

•    להחריג את רעות רוקח ויעל חובב מתקנון-הקליטה ולאפשר להן קדימות ברשימות רכישת המגרשים.

 המזכירות החליטה על נוסח דף הקלפי, והוא יועבר לידיעת הנוגעים בדבר.

מועד הצבעת-הקלפי יפורסם בקרוב.

2. אישור עדכון תקנון קרן-עזרה-הדדית
הקרן-לעזרה-הדדית תשתתף בעלות ההצטרפות של חברי הקרן להרחבות א'+ב' של "ביטוח מגן לקיבוץ". 

לשם כך עודכן התקנון והוא יובא לשיחת-קיבוץ להמשך הבאתו לאישור בהצבעת-הקלפי.

3. האגודה-השיתופית "פרי ירושלים"
יונתן לביא, כמנהל אחזקות-נחשון, אושר לייצג את הקיבוץ באסיפה-הכללית של האגודה-השיתופית "פרי 

ירושלים".

4. מזכירות נחשון - סיום קדנציה
נמסרה הודעה למזכירות על סיום הקדנציה של המזכירות הנוכחית, שנבחרה לכהונה ב-25 בנובמבר 

2015. בימים הקרובים תצא הודעה לחברי הקיבוץ להגיש את מועמדותם למזכירות החדשה. חברי המזכירות 

החדשה ייבחרו על ידי חברי נחשון בהצבעת-קלפי.

5. הודעה
לקראת סוף חודש ינואר, ולמשך חודש, יצולם בחדר-אוכל סרט דוקומנטרי על ארוע-הטרור שהתרחש 

בקיבוץ משגב-עם ב-7 באפריל 1980, שבו חמישה מחבלים מארגון "חזית השחרור הערבית", חמושים ברובים 

וברימוני-יד, חצו את גדר-המערכת בגבול הצפון והשתלטו על בית-ילדים בקיבוץ משגב-עם. לשם כך ייסגר 

חדר-האוכל לפעילות, ותוקם בו תפאורה של בית-ילדים. במהלך הצילומים יתבקשו מספר חברים לשמש 

כניצבים בצילומים. הסרט יצולם גם  ב'אמפי' וליד גדר-הקיבוץ - הכול בתיאום.
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הקריאה בעמוד זה אינה מומלצת ל: סרבנים מרצון ^ וכחנים מילדות ^ עיוורים מאז-ומעולם ^ חפרנים 
מהאגדות ^ תתרנים מבחירה ^ מציצנים מבית-אבא ^ ננסים מגורלם ^ חרטטנים מבגרות ^ גידמים 

מקדמת-דנא ^ זבלנים מהספרים ^ סכסכנים מהחלומות ^ מקריחים מפשרה ^ שרלטנים מהגרעין ^ 
מזמזנים מהצבא ^ פחדנים מבחירה ^ חרשנים מטבעם ^ שקרנים מכפייה ^ פנומנים מיום-היוולדם ^ 

עצלנים מהבית ^ טרחנים מנעוריהם ^ פיסחים מהעדפה ^ סתגלנים מאז-ומתמיד ^ ספקנים משום-

מקום ^ חמדנים מבעבר ^ לכלכנים מבטן-אימם ^ מרחנים מדורי-דורות ^ חששנים מלידה ^ תככנים 
מהשמיים ^ מטרידנים מהוואגינה ^ תפרנים מאופיים ^ רחרחנים מהסיר ^ כרטיסנים מחד-גיסא ^ 

מופרעים מלכתחילה ^ שרירנים מהחלטה ^ פלצנים מכור-מחצבתם ^ צווחנים מהעריסה ^ סחטנים-
רגשית מהמילואים ^ מרביצנים מגן-חסיה ^ קומבינטורים מבראשית ^ פלצנים מעידנא-דריתחא ^ קמצנים 

מדאורייתא ^ פולמוסנים מהסרטים ^ כסחנים מסימטת-השקדיות ^ עבדקנים מבעוד-מועד ^ קשקשנים 
מהתיכון ^ מטרידנים מעבר-לפינה ^ אובר-בוטלים מהשכונה ^ שפשפנים מאידך-גיסא ^ מבריזנים 

מעומק-ליבם ^ סכסכנים ממעמקים ^ נכי-צה"ל מלידה ^ לקקנים מהדי.אן.אי. ^ שרוטים מבית-אבא ^ 
זייפנים מהבראנז'ה ^

השיר לא סתם, הוא רק מטריל...
בערב חורף קצת גשום, עם נגיעות של שעמום / רותחים המים בקומקום, על השולחן ממתין 'מפרום' 

הזמזום  פתע  מופיע  נמנום,  סף  על  ובדיוק   / א'ום-כ'ולתום  שרה  ברקע  החימום,  אל  נצמד  אתה   /

- הגענו אל מבוי-סתום // ואז גם לא צריך תרגום   / ובדמדום  ובגמגום, במחשבות  / קצת בהיסוס 

"לא  כי   / ובדקלום, בציטוטים גם בתצלום  ב'לחישות'   / נאום  וכל  ציוץ  פיגום, בכל  וכל  כל במה  על 

 / צנום  בלון  של  ניפוח  יזום,  'פייק'  התקשורת  כל   / עצום  בלוף  הוא  השאר  וכל  כלום",  אין  לכן  היה 

החקירות הן סתם טמטום, ונועדו רק לאיום / ההמלצות הן רק כרסום, המפקפק הוא סתם אטום //  

אולי אצלי הראש פגום, אולי הוא סתם בכלל חסום / אולי זאת בעיית דימום, או שמא רק כבד-שחום 

/ כי החשש כבר לא עמום, והספק אינו רדום / ההיגיון מחוץ לתחום, ומתקרבים כבר לסיכום / אז 

לא תועיל עצרת-או"ם, כי בקרוב גם כתב-אישום / נראה שכאן הכול חתום, וגם הצדק קום-יקום //             

עכשיו נחליש את ההמהום, וגם נפחית את הפמפום / ואם נשאף קצת לצמצום, אולי נגיע למיקסום 

/ אכן האיש 'נחום-תקום', והאשה - אוצר-בלום / ואם נקפיד על הרישום, אולי נזכה לראות שיקום / 

אז אם עסקנו בקידום, ישנו גם אלמנט-סיום / תראו, התחלנו בצילום - סיימנו עם קליפת-השום //  

בגיליון הבא )בלי פרוטקציות(: סקופים במיידי X תחקירים בחוסר-כל X גילויים באלף-
רבתי X תובנות אד-הוק X מסקנות בריש-גלי X תחינות בנימוס X סיפורי-חיים בלב-כבד 

X פרשנויות בפרהסיה X בקשות בדרך-ארץ X דיונים בראש-חוצות X סחיטות בשאט-נפש 
 X הצהרות בפאניקה-מאופקת X רמזים-עבים בקריצה X לכלוכים בסלידה-עמוקה X

התרסות בלחיצת-מקש X סרבנויות בהרמת-זרוע X וידויים בהרמת-גבה X קיטורים 
 X חידושים בסובלנות X הבהרות בניחותא X התחמקויות בגילוי-ראש X בהנאה-צרופה

 X גלישות בשאנטי X מרמורים בהתרסה X קיצוצים בסבלנות-אין-קץ X הפתעות בסתלבט
הטבות ב- ריש-גלי X הודאות בהכנעה X תחזיות בתבונה X דחיות בראש-מורםX  סודות 

בגילוי-לב X התראות בטעות-אנוש X מינויים בהנף-יד X קומבינות בקריצת-עין X חארטות 
 X החלקות בהפוך-על-הפוך X סליחות במצח-נחושה X דיוורים בסארקזם X בהמתנה

X דחיות בבוז-תהומי X מלמולים בשיחת-ועידה
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פינת טבע / אפרת שוב

מי זוכר את בור התאנה? כאילו אפשר לשכוח. איזה מסעות היינו עורכים לשם בתור ילדים, עם 
הגננות והמטפלות שעשו לנו כזה כושר שלקנא בו!

יום שבת יפה, החלטנו לצאת ולמצוא את הבור. דוד ורותי, מיה, אפרת, יוני, וכמובן לייקה הכלבה. זכרנו 

שזה "איפשהו קרוב לאפרסמונים" ושם החננו את האוטו ועלינו לגבעה. הולכים, הולכים, זעתר נהדר 

ומרווה בכל מקום, כלניות ראשונות, עלי רקפות, ציפורני חתול ושבילי תנים בעשב אינסופי. גם הרבה 

חפירות של דורבנים - צריך להיזהר ולשים לב איפה דורכים.

הבנים ולייקה סיירו מקדימה, הבנות - נחנו קצת על סלע, שלפנו קוצים מהנעליים והסתכלנו על שברי 

חרס מעניינים. נשמעת קריאה "מצאנו!" "באמת?? כבר חשבנו לחזור, זה קרוב?" "עוד 200 מטר, באות?" 

"באות!"

והנה, על ראש גל גבעה לא שונה מהאחרות - פתאום צצה לה התאנה מתוך הבור הנפער לרגליך, אבנים 

מסותתות סביב סביב. אנחנו יושבים במדרון אל הבור, נזהרים לא להתקרב יותר מדי ומתווכחים האם היינו 

יורדים למטה בתור ילדים או שרק דמיינו את זה. מישהו זוכר? שלומית?

אז לטובת המטיילים - הנה מפה לבור התאנה! 


