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צילומים מהשטח

פירוק גג האסבסט מאולם הספורט .צילומים :בארי גונן
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התקופה הסוערת שעברה על ישובי עוטף עזה  ,לא דומה לשום דבר שהכירו במבצעים האחרונים או
למשהו שחוו ב 41-השנים האחרונות .חברתי מניר יצחק תיארה זאת בפשטות ואמרה ":גהינום”.
מי שלא נמצא שם לא מבין את המצב .ליבנו ותנחומינו שלוחים לחברי נחל עוז ולחברי נירים שאיבדו
אנשים יקרים סמוך להפסקת האש .הכתובת לכדורים לא תלויה על הקיר ואין נחמה על אובדן.
אפשר להתחבר לקריאתו הנואשת של ראש מועצת אשכול – חיים ילין שהעדיף שהתושבים יחכו
יומיים שלושה עד שיחזרו.
בנגבה כחלק מישובי  7עד  14ק"מ ,יכולנו לנהל שיגרת חיים משתנה על בסיס יומי ,אבל ללא ספק
אחרת מזו שבישובים הקרובים לגבול או כאלה הנמצאים בטווח שבעת הקילומטרים כמו :יד -מרדכי,
כרמיה וזיקים .נקוה כולנו לימים שקטים ואולי התעקשות על הסדרים תביא עימה סיכוי.
אני מאמינה שאין דרך אחרת מאשר הידברות.
ואצלנו  ,פירוק גג האסבסט מאולם הספורט-חותם תקופה .מותר כמה מילים נוסטלגיות?
האולם נבנה בשנות השבעים של המאה הקודמת ,זה היה מזמן .האולם שימש את חברת הילדים
והקיבוץ באירועים רבים ,כולל מסיבות פורים ,הצגות סוף שנה ,ימי ספורט וכיף לילדים ומבוגרים
הופעות תרבות ,תערוכות חג הקיבוץ וירידי מתנות ומכירות שונים .בני קבוצתו של בני הבכור יריב,
(קבוצת חן(חגגו שם מסיבת בר מצוה .ומי לא זוכר את נבחרת פינג פונג שולחן שכללה את זלמן שוחט,
ראובן ויינברג וישה אפשטיין ז"ל ונערים שהיו מצטרפים למשחק?
החלטנו על מגרש פתוח ליד בריכת השחיה -והריסות אולם הספורט וגן הדס יפנו מקום לשכונת
צעירים חדשה שוקקת חיים וילדים ,עתיד וזכרון לאנשים שיבנו פה בית.
בנוסף לכל שאר העניינים חזרתי לעריכת העלון .תודה גדולה ליפתח שופט שהחליף אותי בתקופת
החלמתי ,סיפק לנו עלונים חינניים ומאויירים .אל תהיה מושך בעט לעת מצוא ,אתה מוזמן לשלוח כתבות.
צברת קהל לא קטן של מעריצים והם מחכים לטור שבועי ...
אני הולכת על שתי רגלי סביב הקיבוץ ומקבלת המון מחמאות ועידוד על השינוי .תודה לכולם.
הפרסומת אומרת שלגוף אין חלקי חילוף ,אני ההוכחה שלפעמים אין ברירה .אם הייתם סבלניים וקראתם
עד הסוף  -המשיכו לגלוש לשאר הדיווחים והעניינים ולשיר שבחרתי להציג בפניכם בסוף העלון של
המשורר סמיח אל קאסם שנפטר לפני כמה שבועות – שווה מחשבה .שבתשלום.מאיה
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סיכום ישיבת המזכירות מיום 71.2.8.71
נוכחים  :שלמה ניימן ,גיורא לוברני ,עידו ברקאי ,תרצה ברוק ,אבנר ברזילי ,אורן מאירוביץ ,גבי שטראוס,
עינת שיק ,אסא זיטנר ,אמציה שניידר.
על סדר היום:
 .4אישור פרוטוקול מיום .4...41
 .2עדכון וקבלת החלטות בנוגע למחירים של השכרת דירות – בהשתתפות אסיה שילקרוט – צוות יישום השיוך,
פנינה צ'רניאק רכזת ו .דיור ,חיים שומר מנהל השכרות.
 .4הקמת צוות לטיפול בבעיות ומתחים בין חברים.
דיון והחלטות:
 .4אושר הפרוטוקול מ – .4...41
 .2המזכירות קיימה דיון בנוגע למחיר השכרת דירות על ידי חברי קיבוץ ובנים בעצמאות כלכלית .הדיון התקיים
בעקבות תחילת שיוך דירות החברים מינואר  2441ותחילת פרויקט התשתיות .הוצג המצב הקיים היום
והתקיים דיון שבו עלו הרבה הערות ושאלות .סוכם לבדוק מספר נושאים ולקיים דיון נוסף של המזכירות
לקבלת החלטות.
 .4המזכירות מאשרת צוות לטיפול בבעיות ומתחים שנוצרים לעיתים בין חברים.
הצוות הוא :עינת שיק ואביגיל לוין.
סיכם :שלמה ניימן /מזכיר הקיבוץ

************************************************************************************************************

שיחת קיבוץ
מס' 8.71/37

יום :שלישי
2.9.14

יו"ר :שלמה ניימן

שעה18.30 :
במועדון

הישיבה תשודר לבתי החברים .השיחה תתחיל בשעה 72:8.
סדר היום:
 .4נוהל השכרות – מובא לדיון מסכם נוהל ההשכרות.
הנוהל נדון בשיחת קיבוץ לפני כשלושה חודשים ולאחר קבלת הערות מובא הנוהל שוב לסיכום .בשיחה
ישתתף עו"ד אלון וילנר שיסביר את הנוהל.
ההצבעה על הנוהל תהיה בקלפי.
 .2נוהל סיעוד חברים קיבוץ ותיק.
מובא לדיון נוהל סיעוד חברים קיבוץ ותיק .הנוהל הוכן על ידי צוות הפנסיה של הקיבוץ ואושר במזכירות.
יינתן הסבר על ידי אהרלה קאופמן – רכז צוות הפנסיה.
הנוהל פורסם לחברי הקיבוץ הוותיק לפני שבוע ומי שמעוניין יכול לקבלו במזכירות.
ההצבעה על הנוהל תהיה בקלפי.
הצבעה על הנושאים שבשיחה תתקיים במעד שיפורסם בהמשך.
שלמה ניימן /מזכיר הקיבוץ
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קיבוץ נגבה  -נוהל השכרת דירות
מבוא
 .4מטרת נוהל זה להגדיר כללים ו/או תנאים בסיסיים לביצוע השכרה של דירות מגורים של חברים לצדדים שלישיים.
 .2הקיבוץ וחבריו רואים חשיבות רבה בהמשך יכולת השליטה ו/או הבקרה בנושא של תושבים זמניים ,אשר יתגוררו בתחום
הקיבוץ ,ולכן כל השכרה תתבצע באמצעות הקיבוץ ובהתאם לתנאים שנקבעו בנוהל זה.
 .4אין בהוראות נוהל זה כדי לפגוע בהחלטות אחרות של מוסדות הקיבוץ ,לרבות חוברת שיוך דירות מיום ( 41.7.2444להלן:
"חוברת השיוך").
 .1כל מונח ,אשר הוגדר במסגרת חוברת השיוך ,יקבל בנוהל זה את המשמעות אשר ניתנה לו במסגרת חוברת השיוך ,אלא אם
נקבע במפורש אחרת במסגרת נוהל זה.
 .5במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין נוהל זה לבין החלטות אחרות של הקיבוץ ,בכל עניין הנוגע לאופן הטיפול בהשכרת
דירות בקיבוץ ,יחולו הוראות נוהל זה.
תנאי השכירות
 .6חבר יהיה רשאי ,באמצעות הקיבוץ כמפורט בנוהל זה ,להשכיר את דירת המגורים שלו בקיבוץ לצד שלישי (להלן" :השוכר").
 .7כל השכרה תתאפשר אך ורק במקרים אשר נקבעו בחוברת השיוך ובכפוף לתנאים המוקדמים שנקבעו בחוברת השיוך ,לרבות
כמפורט בסעיפים (5ג) ו(45 -א) לחוברת השיוך.
 ..התקיים לגבי חבר ,אחד המקרים כאמור לעיל ,והחליט החבר כי ברצונו להשכיר את דירת המגורים לשוכר ,יחולו התנאים
הבאים והחבר יתחייב לקיימם:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

החבר יודיע בכתב לקיבוץ כי ברצונו להשכיר את הדירה.
הקיבוץ יצרף את הדירה למאגר הדירות המושכרות בקיבוץ .אין באמור בס"ק זה כדי לפגוע בזכותו של החבר להציע
לקיבוץ שוכר פוטנציאלי ,ובלבד שאותו שוכר יאושר ע"י הקיבוץ כאמור להלן.
השוכר יהיה חייב באישורו של הקיבוץ ויתחייב לעמוד בקריטריונים ובתנאים שייקבעו ע"י הקיבוץ.
בין הקיבוץ לבין השוכר ייחתם הסכם שכירות בכתב (להלן" :הסכם השכירות") ,והחבר יאשר בחתימתו את הסכם
השכירות ואת תנאיו.
הסכם השכירות יהיה בנוסח אשר יוכן ע"י הקיבוץ ויאושר ע"י החבר ,ויהיה בו כדי להבטיח את השמירה על זכויות
הקיבוץ ו/או חבריו ו/או החבר ,ועל מנת לוודא את ביצועו של נוהל זה.
הסכם השכירות ייחתם במעמד מנהל ההשכרות ו/או נציג מוסמך אחר של הקיבוץ.
תקופת הסכם השכירות תהיה בכל פעם לשנה אחת וניתן יהיה להוסיף בהסכם השכירות את הזכות להארכת ההסכם
(תקופות אופציה) ,ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על ( 4שלוש) שנים אלא אם הקיבוץ אישר בכתב ומראש הארכה
כאמור.
תקופת ההשכרה לא תהיה קצרה מתקופה של ( 4שלושה) חודשים.
מטרת השכירות תהיה למגורים בלבד.
השימוש בדירה יהיה בהתאם להוראות כל דין ו/או החלטות הקיבוץ.

הוצאות שוטפות
 .1השוכר ישלם לקיבוץ ,בגין השימוש שהוא יעשה בדירה המושכרת ,את הוצאות האחזקה השוטפות של הדירה ,לרבות כל
ההוצאות ו/או התשלומים הבאים:
א .ארנונה  -לפי דרישת המועצה האזורית.
ב .מים ,ביוב וחשמל  -בהתאם לקריאת מונה ולפי התעריפים המקובלים בקיבוץ.
ג .קו טלפון  -לפי התעריפים המקובלים בקיבוץ.
ד .אינטרנט  -החיוב יהיה כאילו מדובר ביחידת דיור נוספת.
ה .כבלים  -החיוב יהיה כאילו מדובר ביחידת דיור נוספת.
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ו .מס מוניציפלי  -בהתאם להחלטות הקיבוץ מעת לעת.
 .44לא שילם השוכר מסיבה כלשהי את התשלומים הנזכרים בסעיף  1לעיל ,יחולו התשלומים על החבר.
 .44השוכר ישלם לקיבוץ עבור שירותים ו/או מוצרים אחרים ,אשר לא נזכרו בנוהל זה ,ככל שהם יהיו קיימים ,כדוגמת חינוך
וצרכניה ,בהתאם לתעריפים הנהוגים בקיבוץ בקשר עם תושבים בקיבוץ.
מובהר בזאת כי על החבר לא תחול אחריות לשלם במקום השוכר תשלומים לפי סעיף זה.
דמי השכירות
 .42דמי השכירות י שולמו ע"י השוכר לקיבוץ ,והקיבוץ יעביר לחבר את סכום דמי השכירות בניכוי כל הסכומים שיש לנכותם
בהתאם להוראות כל דין ו/או בהתאם להחלטות הקיבוץ ו/או בהתאם להחלטה זו ,לרבות לאחר קיזוז דמי הניהול.
 .44דמי השכירות ותנאי תשלומם יהיו כפי שיוסכם עם השוכר במסגרת הסכם השכירות ולאחר שניתנה להם הסכמת החבר.
 .41במקרה ויחול תשלום כלשהו למינהל מקרקעי ישראל ,עקב השכרה של הדירה ,תשלום זה יחול על החבר בהתאם לתנאים
ולמועדים שייקבעו ע"י המינהל.
דמי ניהול
 .45הקיבוץ יהיה זכאי לקבל דמי ניהול בגובה של ( 44%עשרה אחוז) מדמי השכירות .מובהר בזאת כי לעניין קביעת סכום דמי
הניהול ,דמי השכירות יהיו הסכום הכולל שישולם ע"י השוכר לקיבוץ לפי חוזה השכירות למעט הוצאות האחזקה השוטפות
של הדירה כמפורט בסעיף  1לעיל.
 .46דמי הניהול ישולמו לקיבוץ באופן שוטף מתוך דמי השכירות ובאמצעות קיזוז מדמי השכירות כאמור בסעיף  42לעיל.
 .47לא תחול על הקיבוץ כלפי החבר אחריות כלשהי ,והחבר לא יהיה זכאי לסעד ו/או תרופה כלשהם מהקיבוץ ,בגין השכרת
הדירה לפי נוהל זה ,לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים  -השוכר לא ישלם את שכר הדירה ו/או לא יתפנה מהדירה ו/או יגרום
נזקים בדירה ו/או יגרום נזקים אחרים בקיבוץ ו/או במקרה והדירה לא תושכר מסיבה כלשהי.
מובהר בזאת כי במקרים כאמור לעיל ,הקיבוץ יפעל כמיטב יכולתו לסייע לחבר ,ובלבד שכל העלויות ו/או ההוצאות אשר יהיו
כרוכות בכך יחולו על החבר.
אחזקת הדירה וביצוע תיקונים
 .4.כל הוצאה ,אשר תהיה קשורה באחזקה של הדירה ,ואשר לא תשולם ע"י השוכר ,תחול על החבר בלבד ,והקיבוץ לא יהיה
אחראי בצורה כלשהי להוצאות כאמור.
 .41מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל החבר ישלם את כל ההוצאות בגין ביצוע תיקונים ו/או שיפוצים בדירה .מובהר בזאת כי
תיקונים ו/או עבודות בדירה ,אשר יהיו קשורים עם תשתיות ציבוריות בקיבוץ ו/או עם תשתיות השייכות למספר דירות
בקיבוץ ,ייעשו ע"י הקיבוץ בלבד ובמימון מלא של השוכר ו/או החבר.
 .24החבר ישלם את כל ההוצאות בקשר עם ביטוח הדירה כפי שייקבעו ע"י הקיבוץ .פוליסות הביטוח יהיו כמקובל בקיבוץ ביחס
לדירות המושכרות ע"י הקיבוץ.
מובהר בזאת כי האחריות לבטח את הדירה ו/או לדאוג כך שהדירה מבוטחת תחול על החבר.
כמו כן ,מובהר בזאת כי במקרה של תביעה מול חברת הביטוח ,הטיפול ייעשה ע"י מנהל ההשכרות ו/או נציג מוסמך אחר של
הקיבוץ בתנאים שייקבעו ע"י הקיבוץ.
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חבר במצב סיעודי
 .24במקרה שח בר עבר ו/או יעבור להתגורר בבית סיעודי או במוסד בעל אופי דומה ,בין בקיבוץ ובין מחוץ לקיבוץ (להלן" :חבר
סיעודי") ,יחולו ההוראות המפורטות להלן.
 .22החליט הח בר הסיעודי ו/או כל גורם מוסמך מטעמו להשכיר את דירתו של החבר הסיעודי תתבצע ההשכרה בהתאם להוראות
נוהל זה.
 .24על אף האמור בסעיף  22לעיל ,במקרה וקיימת השתתפות של הקיבוץ בהוצאות האחזקה של החבר הסיעודי (להלן:
"השתתפות הקיבוץ") ,יהיה רשאי הקיבוץ להשכיר את דירתו של החבר הסיעודי ,וסכום בגובה השתתפות הקיבוץ ,מתוך שכר
הדירה ,יישאר ברשות הקיבוץ .יתרת הסכום של שכר הדירה ,אם תהיה כזו ,תועבר לחבר הסיעודי.
מובהר בזאת כי במקרה כאמור לעיל החבר הסיעודי יישא בתשלום דמי ניהול לפי הוראות נוהל זה ובתשלום למינהל מקרקעי
ישראל (אם יחול) רק על חלק שכר הדירה אשר יישאר ברשותו כאמור לעיל.
יישום הנוהל
 .21הקיבוץ ימנה נציג מוסמך מטעמו אשר יהיה אחראי על הטיפול בנושא השכרת דירות בקיבוץ בהתאם להוראות נוהל זה (להלן:
"מנהל ההשכרות").
 .25מנהל ההשכרות יהיה רשאי להביא נושאים שונים ,לרבות בכל עניין הקשור לאישור שוכרים ,לאישור המוסדות המוסמכים של
הקיבוץ ,לרבות ועד ההנהלה ו/או ועדת קליטה.
כניסה לתוקף
 .26נוהל זה ייכנס לתוקף החל ממועד אישורו בקלפי באופן שהחל ממועד זה יתאפשר ביצוע השכרות בהתאם להוראות נוהל זה.
 .27כל חבר ,אשר יבקש להשכיר את דירתו ,יאשר בכתב את הוראות נוהל זה ויתחייב לקיים את הוראותיו ,במלואן ובמועדן,
בטרם יתחיל להשכיר את דירתו.
 .2.הוראת נוהל זה יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם במקרה של השכרת חלק מדירה.
 .21הוראת נוהל זה יחולו על חברי הקיבוץ ו/או מי מטעמם ,לרבות יורשים חוקיים ,אפוטרופוסים ומיופי כוח.
 .44נוהל זה יעודכן מעת לעת לפי הצורך ,לרבות בסמוך למועד ביצוע הרישום (המועד בו יועברו הזכויות בדירות המגורים בפועל על
שם החברים).
הוראות מעבר
 .44על מנת לעודד המשך קליטת חברים בקיבוץ ,במשך תקופה של  46חודשים החל ממועד אישור נוהל זה (להלן" :תקופת
המעבר") יחולו בנוסף גם ההוראות המפורטות להלן.
 .42במהלך תקופת המעבר תינתן עדיפות להשכרת דירות לחברי הקיבוץ ,אשר טרם מתגוררים בדירות הקבע שלהם בקיבוץ ,וכן
לבני קיבוץ אשר נמצאים בהליך קליטה לחברות בקיבוץ.
 .44הושכרה דירה במהלך תקופת המעבר לאדם כאמור בסעיף  42לעיל ,שכר הדירה יהיה לפי הסכומים המקובלים בקיבוץ ביחס
לדירות של הקיבוץ אשר מושכרות ע"י הקיבוץ .מובהר בזאת כי הוראות סעיף זה לא יחולו במקרה של דירות חדשות אשר נבנו
ע"י חברי הקיבוץ.

השבוע בבית נגבה 41.8.92

עידכונים משולחן מרכזת המשק
בשעה טובה נכנסה לתוקפה הפסקת האש ,שבניגוד לקודמותיה ,נראה כי ניתן להאמין להם.
אני מקווה שהמצב יאפשר פתיחת שנת לימודים בשגרה.
דיווחים
התחלנו השבוע בהריסת האולם ,ובשלב ראשון פורקו גגות האסבסט ,על מנת לנצל את החופשהבמערכת החינוך.
הפירוק עבד בצורה מקצועית ויעילה ,בפיקוחו הצמוד של איציק ועל כך תודתנו
בשלב הבא יפורק המבנה והחומר יעבור גריסה באיזור הלולים וישמש אותנו למצעים בחצר כמו כן
יפורק בית היונים במתחם בתי החינוך ,לאחר פירוק הרעפים ותרומתם לרשות השימור.
פירוק האולם יאפשר הקמה של  6בתים חדשים ,ויחד עם בית הדס הצמוד ,אשר מוסיף  2מגרשים ניתן יהיה
להקים שכונה חדשה לנקלטים ,בהתאם להחלטות הקיבוץ
מסמכי התב״ע הוגשו לועדה המחוזית לבדיקה סופית .אנו ממתינים לנוסח לפרסום להפקדת התב״ע
השבוע החלו העבודות ברפת להתקנת מערכות סולאריות נוספות
בשלבועות הקרובות יותקנו שאר המערכות במוסך ובמפעל
תאיר נגבה -בימים הקרובים ייחתם הסכם עם חברת דוראד לרכישת חשמל בייצור פרטי על בסיס גז.
במסגרת ההסכם נגבה תקבל את הגז עם הנחה על מרכיבי גבע ושפל .החוזה הינו קצר טווח עד ליצירת
התקשרות ארוכת טווח על בסיס רגולציה בענף החשמל .הסכם זה יאפשר יצירת מקור נוסף לביצוע השלמה של
שדרוג תשתית החשמל על פי דרישות רשות החשמל לקבלת רשיון חלוקה קבוע
גז טיבעי -בימים הקרובים יחל תכנון מפורט של חיבור קו הגז הטבעי למפעל .הצינור יונח בשדות של נגבה
וימשיך מנגבה למשואות יצחק .חיבור הגז למפעל יאפשר התייעלות אנרגטית במפעל ,ובעתיד הנראה לעין,
יאפשר גם הקמה של תחנה קטנה לייצור חשמל לקיבוץ
בקשה לשיתוף פעולה -העברנו במייל ״סקר התמחות עיסוקים״
הסקר מבוצע במייל בהתחברות ללינק והמענה פשוט וקצר .עד כה ענו לסקר  44%מהאוכלוסייה
הסקר מיועד לכולם ,כולל תושבי ההרחבה .הסקר ישמש את ההנהלה הכלכלית בהכנת תוכנית אסטרטגית
בסיס רחב ומשותף לפיתוח עסקים מתאים לאוכלוסיה ולייצר לפיתוח העסקי של נגבה .אנו רוצים לאתר
מקומות עבודה לחברים על בסיס העיסוקים וההתמחויות הקיימות בנגבה .נשמח לשיתוף פעולה רחב

כתובת הלינק באינטרנט http://goo.gl/SF0fm7

טלי ביטון הולי  /מרכזת משק

מפגש עם תושבים בנושא תשתיות
בהמשך לבקשת החברים ,המפגש עם חברת נקסטקום נדחה ליום שלישי  8...71בשעה 8.:8.
המפגש מיועד לחברים המתגוררים באיזור ביצוע פיתוח התשתיות ,על פי החלטת הקיבוץ
להתראות

טלי ביטון הולי  /מרכזת משק
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מודל הבטחת פירות הנכסים –  8.71הודעה לחברים – תזכורת נוספת
כל מי שטרם מסר את המסמכים החתומים  -מתבקש להביאם למזכירות הטכנית עד יום ראשון הקרוב 44...41 -
אנו מתכוונים להעביר את הרווחים לחברים בתקציב הקרוב( – )45.1לכל מי שהשלים חתימתו.
עיכוב בחתימה -יגרום בהכרח לדחיית הביצוע בתקציב.
בברכה,

דוד צביאלי – רכז הצוות.
.58-92..988

אם אין אני לי מי לי  ,ואני לכשעצמי מה אני? (פרקי אבות)
מידע מצוות מש"א
א .התאמת המבנה הארגוני לשינויים בנגבה
בשבועות אלה ,אנחנו:יפעת נצר (רכזת משאבי אנוש -פרנסה ועבודה) ,ואראלה (רכזת משאבי אנוש-
התנדבות וגימלאים) ,מכינות נייר טיוטה לדיונים בנושא של :התאמת המבנה הארגוני לשינויים בנגבה.
המבנה הארגוני הנוכחי גובש ב ,2445 -ונראה שנחוץ לנו לערוך התאמות ושינויים עדכניים.
חברים/ות שרוצים להציע שינויים במבנה הארגוני והניהולי :כמו איחוד ועדות ,ביטול ,או/ו הוספת
ועדות ,צוותים ובעלי תפקידים (תפקידים בשכר או/ו בהתנדבות) ,משך קדנציות של בעלי תפקידים,
נוהלי בחירה ,ועוד....מוזמנים להגיש הצעות בכתב ליפעת או לאראלה עד ל -ראש השנה ,דהיינו .24.1.41
הדואל של יפעתmasa@negba.biz :
הדואל של אראלהLamdaned@negba.org.il :
ב .יו"ר צח"י .ההוקרה והתודה לבר שלקחה על עצמה את ניהול צח"י בעת הזאת .בטיפולנו יו"ר לתפקיד
חשוב זה.
ג .נציגה לועד האגודה מבין החברות בעצמאות כלכלית (במקום בר שניידר שנבחרה לניהול הקהילה).
(נדרשת הצבעה בקלפי).
בתפילה לחזרה לשיגרה
אראלה למדן -רכזת מש"א התנדבויות וגימלאים

אינפורמציה מצוות איתור מרכז משק
עד כה פנה לצוות מועמד פנימי אחד אופיר אלון ,ומועמדת להמשך קדנציה -טלי ביטון הולי ,שמכהנת
בתפקיד היום.שני המועמדים הציגו את עמדותיהם בפני הצוות.
בישיבת הצוות האחרונה הוחלט כי המלצה לשיחת הקיבוץ תתקבל בפורום ההנהלה הכלכלית אשר
יתקיים ביום ראשון .44...41
דיון בנושא זה יתקיים בשיחת הקיבוץ ביום ראשון  . 7.1.41הצבעה בקלפי תהיה ב.4.-41.1.41 -
חברי הצוות :אבו וילן ,שלמה ניימן ,דומיניק שניידר ,טל סלמונה ויפעת נצר.
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סרטון קצר בסדרת "שיטוט ומצלמה" שהכינה
שושה וילן,נושאיו :חוויות מסביבת ביתנו:
השדות ומה שביניהם .הפעם יולי .2441
הקישור לסרטוןhttp://youtu.be/6EFrJVdgOuE:
מומלץ!

המפגש של קבוצת רצים בשדות נגבה יתקיים בתאריך  8..בשעה  8.:8.בביתנו שבהרחבה.
בית ראשון מימין ברחוב השני .ניצן שחור

דרושים מדריכים !!!
דרוש/ה מדריך/ה אחראי/ת עם ראש גדול ,בעל/ת ניסיון בעבודה עם ילדים ויכולת להתחייב לטווח ארוך,
לעבודה בחינוך הבלתי פורמאלי.
מדובר בגילאי א'-ו',בין השעות  .:44-46:44בימי לימודים ובין  7:44ל 46:44 -בחופשות בימים א'-ה'.
תחילת עבודה מיידית למעוניינים יש ליצור קשר עם טלי כהן רכזת החינוך הבלתי פורמאלי בנייד451-2411611 -
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בורסת הסבתות רותחת /מאת :אליחי וידל
בקיץ מזנק מחיר הסבתות בבורסת הסחורות לשיא ,ומי שלא ינצל זאת ימצא עצמו מהר מאוד בפשיטת רגל

זה לא ענ יין של צדק חברתי או תמיכה בקפיטליזם מול סוציאליזם .את המשאב הזה אי אפשר לקחת מאחד ולחלק למיעוטי
יכולת .כסף לא יעזור פה .לזכות השיטה ניתן לומר שהיא אינה ריכוזית  -גם אלה שיש להם לא יכולים לצבור יותר משתיים.
מדובר למעשה בחלוקה של כל ההורים בעולם לשני מעמדות מובהקים :מי שיכול להיעזר בסבתות* (המעמד העליון) ומי
שלא (המעמד התחתון) .אתם יכולים להיות עשירים כקורח ולהשתייך לאלפיון העליון ,לשלוח את ילדיכם לעשרות חוגי
העשרה ולהשקיע בהם שעות של זמן איכות ,אבל אם אין סבתות ברקע  -אין דרך אחרת לנסח זאת ,המעמד שלכם נחות
יותר.
סבתות הן משאב טבע נדיר וסחורה שקשה לשים עליה תג מחיר .אם אפשר היה לסחור בסבתות בבורסת הסחורות,
לקראת יולי המחיר שלהן היה מזנק ,ובאוגוסט הן היו נסחרות במכפילים תלת-ספרתיים" .תקנה לי דחוף  9,111סבתא של
אוגוסט!" ,היו צווחים לקוחות על מנהלי ההשקעות כבר ממאי.
מנגד ,משקיעים סולידיים היו מפזרים כמה אחוזים מהתיק שלהם גם על "סבתא מסדרת תשרי" או מ"סדרת ניסן" .אבל
מכיוון שהבנקאים תאבי הבצע עדיין לא המציאו מכשירים פיננסיים מתוחכמים כל כך ,רק מי שיש לו יכול לנצל את הסחורה
שקיבל בירושה.
כאן המקום לציין ,שכמו בטבע ,כך גם בעסקי הסבתות  -לא כל המרבצים הם באיכות זהה .יש סבתות שמספיק להרים אליהן
טלפון אחד והן מתייצבות בפתח הבית עם סיר מהביל ,נעלמות עם הילדים לשעתיים-שלוש וחוזרות עם שקיות קניות
מהסופר וילדים עייפים ומטונפים ,מקלחות אותם ,מכינות להם ארוחת ערב ועל הדרך גם שוטפות כלים (גם את שלכם
מאתמול) ,ובזמן שהילדים נרדמים אפילו מכסחות עבורכם את ערימת הכביסה שהצטברה.
יש גם מרבצים צנועים יותר" :סבתא לייט" .כזאת שאמנם מקפידה על נוכחות ,אבל גם בעלת חיים משלה ,שלא לומר עדיין
לא בפנסיה .עם סבתא כזאת נדרש תיאום מוקדם ושיבוץ לוח זמנים שבועי שנקבע מראש .בין חוג ריקודי עם לקפה עם
חברות  -גם את הנכדים היא מוכנה לשבץ בלו"ז העמוס שלה .מערכת היחסים עם סבתא לייט היא עניינית יותר ,ומבוססת
על מתן שירות .כמו עם טכנאי של בזק או מתקן המזגנים.
אתה מתקשר לספק השירות ,מתאם מועד והיא מתחייבת להגיע בטווח של שעתיים .המשימה שלה מוגדרת מראש :לקחת
את הילדים לסרט בקניון" .אולי תקפיצי אותם אחר כך גם לחוג ג'ודו"? פחחחחח ...הצחקת אותה! היית צריך לפרט מראש
בבקשה הטלפונית שייתכן שיש גם בעיה של חוג .אין לה זמן ,יש לה עוד כמה ביקורים אצל לקוחות אחרים ובכלל ,אין לה
את החלק המתאים .בשביל זה היא צריכה לעבור במחסן וזה יכול לקחת שעות .תתקשר מחר ותתאם פגישה אחרת בכל מה
שקשור לחוג ג'ודו.
קיימת גם האפשרות שאתה לא בעל הזיכיון היחיד על המכרה .יש מצב שיש לך כמה שותפים ,ויכול להיות שאתה בכלל לא
בעל המניות המועדף בתאגיד הכרייה .אח צעיר ומפונק או אחות שגרה קרוב ממך עשויים לקבל קדימות בטיפול בנכדים .יש
לך דרישה מיוחדת? תכנס אסיפת בעלי מניות (בארוחת הערב של יום שישי) ,תעלה את העניין להצבעה ,ויחד עם שאר
השותפים תתקבל החלטה אם לאשר לך תוספת חריגה של חצי יום.
אבל חייבים לזכור שאי אפשר לנצל את הסבתות לעד  -כמו מינרלים ומחצבים נדירים ,גם הן משאב מתכלה .אפילו אם זכית
שיהיה ברשותך הסוג המשובח ביותר ,השירות שתקבל מהן עם הילד השלישי לא יהיה טוב כמו זה שקיבל הנכד הראשון.
לא בגלל שהן לא רוצות  -אלא בגלל מגבלות אובייקטיביות כגון חלוקת המשאב בין יותר לקוחות ,או עקב העובדה שסבתות,
עם כל הצער שבדבר ,לא נעשות צעירות יותר .מקיץ לקיץ הן יכולות לספק פחות שעות ,כמות המטלות מצטמצמת ובמקום
שירות עד פתח הבית ,אתה מוצא את עצמך משנע את הסחורה עד למוקד שירות לקוחות ועוד עומד בתור.
)גילוי נאות :הכותב שייך למעמד העליון  -ונעזר בסבים ובסבתות נהדרים משני הצדדים .בזמן כתיבת שורות אלה הם הצילו
אותו ,בפעם-המי-יודע-כמה ,מעוד משבר אוגוסט בלתי צפוי).
*למען הסר ספק ,הפנייה בלשון נקבה (סבתא) היא מטעמי נוחות בלבד ומתייחסת לכולם (סבא(
*הועבר ע"י פנינה צ'רניאק

השבוע בבית נגבה 41.8.92
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חתולי רחוב – פיקוח על הילודה
מבצע עיקור וסירוס של חתולי הרחוב יתקיים במהלך חודש ספטמבר .המבצע ,במימון מלא של המועצה ובאמצעות
המחלקה הווטרינרית ,יוצא לדרך במטרה להפחית את הריבוי הטבעי .הפיקוח על אוכלוסיית חתולי הרחוב תמנע מפגעים
תברואתיים ביישובים ואף תסייע בשיפור איכות חייהם של דרי הרחוב.
חשוב לציין כי החתולים שינותחו ויחוסנו נגד כלבת ,יאספו ואף יוחזרו על ידי צוות השירות הווטרינרי לסביבתם.
תושבים המעוניינים לסייע במבצע או להודיע על ריכוז של חתולי רחוב בסביבתם הקרובה מתבקשים לפנות למחלקה
הווטרינריתzliloh@beer-tuvia.org.il ,.2-25..2.1 :
חשוב -בעלי החתול ים הביתיים מתבקשים בתקופה זו להחזיקם בחצר הבית ולסמנם בקולר זוהר.
החגים בפתח
מחלקת התברואה נערכת לימי החג הארוכים ומתארגנת לפעילות מוגברת של פינוי הפסולת מהישובים לקראת חגי תשרי.
מראש מתנצלים על אי נוחות שתתכן עקב שעות הפעילות המרובות.
פסטיבל בית גוברין
עקב המצב הביטחוני חלק ממופעי פסטיבל בית גוברין עברו שינויים או בוטלו .ניתן להתעדכן באתר פסטיבל בית גוברין.

חומר למחשבה
לפני פיזור :בחרתי לפרסם את שירו של סמיח אל קאסם שנפטר לפני זמן מה .אלה שביקרו אותו על דבקותו בשותפות
יהודית-ערבית בימים קשים ענה" :תמכתי ואמשיך לתמוך בדיאלוג .תמיד אהיה חלק אינטגרלי מדו-שיח יהודי-ערבי
וישראלי-פלסטיני למען השלום ובמטרה לשים קץ לכיבוש ,לגזענות ולסבל של שני העמים .כל המטיפים נגד דיאלוג ודו-
שיח מדברים בסלוגנים נגד הכיבוש אבל למען האמת פועלים לשימורו ולהמשך קיום הסבל של כל עמי האזור .זה לא מקובל
עלי .יש בי דאגה ומוטלת עלי אחריות אישית לכל טיפת דם שנשפכת .אני משתדל להיות אדם ישר ,משורר ישר ,ערבי
ופלסטיני ישר .המזויפים ,המסולפים ,שכירי החרב והעט ,לא יוכלו לי ולא יעצרו אותי מבניית גשרים.״
ואני מוסיפה -הלואי....מאיה

ַּכ ְרטִיסֵי נְסִיעָה – ַּסמִיח אֶל-קָאסָם
ֲשר ֵא ָהרֵג בְַאחַּד ַּהיָ ִמים
ְכא ֶ
ו ַּ
ֵח יִ ְמצָא ְבכִיסִי ַּכ ְרטִיסֵי נְסִיעָה:
הַּרֹוצ ַּ
ַּשלֹום
ָה ֶאחָד אֶל ה ָ
ֶשם וְשָֹדֹות
ַּשנִי אֶל ג ֶ
הֵ
ִישי
של ִ
ְכ ְרטִיס ְ
ו ַּ
אֶל ַּמצְּפּון ְבנֵי הָָאדָם.
(ָאנָא ,רֹו ְצחִי ַּהיָקָר,
ַּכ ְרטִיסִים,
ִשכַּח אֶת ה ַּ
ַאל ת ְ
ְבקֵש ִמ ְמ ָך ִלנְסֹעַּ)
ֲאנִי מ ַּ
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