עלון שבועי של קיבוץ נגבה
עלון מספר  )9025( 41יא' טבת תשע"ה 914145

מיקבץ תמונות מסיורי בוקר בקיבוץ צילום :בארי גונן

בדילוג קל משנת  4102לשנת  -4102שנה של הצלחה .שבתשלום מאיה
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שיחת קיבוץ
מס'014102

יום :שלישי
52024102

שעה19.00 :
במועדון

יו"ר :שלמה ניימן

הישיבה תשודר לבתי החברים
סדר היום:
 .1קבלה לחברות -
המזכירות מביאה לקבלה לחברות את החברים הבאים :סלימה פרידמן ,ניר לזרוביץ ,דנה ועומר ברקאי,
יוחאי פרנקל ,ברק לברן.
ההצבעה בקלפי ומצביעים כל חברי הקיבוץ( 1לקבלה לחברות דרוש רוב קולות ולפחות  400חברים בעד)1
 .2סיכום  40חודשים  9041ותוכנית  – 9045קיבוץ ותיק -
המזכירות מביאה לדיון סיכום  11חודשים  2112ותוכנית  2112של הקיבוץ הותיק .הסיכום והתוכנית
יוצגו בשיחה.
ההצבעה לאישור תוכנית  9045תהיה בקלפי ומצביעים חברי קיבוץ ותיק1
 .3סיכום  2חודשים ותוכנית  9045של מפעלים ואחזקות -
ההנהלה הכלכלית מביאה לדיון סיכום  9חודשים  2112ותוכנית  2112של מפעלים ואחזקות
הסיכום והתוכנית יוצגו בשיחה.
ההצבעה לאישור תוכנית  9045תהיה בקלפי ומצביעים חברי קיבוץ ותיק1
(ההצבעה בקלפי תתקיים בימים חמישי ושישי  41 – 45לינואר )9045
שלמה ניימן  1מזכיר הקיבוץ

המועצה האזורית יואב
מחלקת הנדסה – הועדה לתכנון ובניה "יואב"
הודעה חשובה !
משרדי הועדה לתכנון ובנייה "יואב"
במועצה האזורית יואב
יהיו סגורים בין התאריכים:
21/20/10-10/20/10
ליישום תיקון  121לחוק התכנון והבנייה
אתכם הסליחה.

השבוע בבית נגבה 5....2

התנהלות לא נכונה  -פגיעה באיכות חיינו2
בתהליכי עבודות התשתיות ,היה ויש צורך לשינוי מיקום של מבנים ,כבישים וכ"ו.
השבוע הועברה סככת רכב פרטי ,גדולה ומסורבלת במימדיה ! המבנה הוקם באזור ציבורי בתוך שכונת
מגורים "כפסל " שאינו משתלב בשום התאמה וצורה למקום ,גורם לפגיעה באיכות הסביבה והשכונה,
ובמיוחד כאשר אנחנו נמצאים בתהליכי שדרוג תשתיות ושיפור פני המקום במיליוני שקלים.
תהליך העברת הסככה ,מיקומה וצורתה התבצע רק ע”י שלמה ניימן מזכיר הקיבוץ 1נוהל נכון מחייב את
המזכיר להעביר את הטיפול לידי צוות הבניין אשר מתפקידו לקבוע את מיקום החניה ומפרט המבנה 1בעת
ש"המחזה המרנין" נגלה לעיני ,פניתי מיד למזכיר הקיבוץ והסבתי את תשומת ליבו לתהליך השגוי1
ערערתי בפניו על ההחלטה 1בקשתי להפסיק את העבודה ולהעביר את הטיפול לצוות הבניין כפי שהנוהל
מתבקש 1שלמה הסכים עם דברי במלואם  -לצערי הדברים התגלגלו אחרת ועבודת הסככה הושלמה1
להזכירכם בשנה האחרונה הוקם צוות בניין שהחליף את צוות התכנון שפעל בעבר .הקמתו ,התפקידים
והסמכויות ביוזמת צוות מש"א והמזכירות .אני עוסק בתחום שנים ,וכרגע אחד מחברי צוות הבניין,
מרגיש ,פגיעה וחוסר רגישות לגבינו העוסקים במלאכה.
רמי אבני

התשובה של שלמה
הסככה המדוברת קיימת שנים רבות ומשמשת רכב של עודד צור .בתהליך עבודות התשתית שמתבצעות
היה צורך דחוף להזיז את הסככה למקום אחר .בהתייעצות עם מרכז האחזקה סיכמנו על מקום חלופי
ומתוך מחשבה שיש צורך להתקין את הסככה ולאפשר לעודד יכולת נסיעה וחניה מסודרים.
רמי פנה אלי ביום ראשון האחרון ,כאשר הסככה כבר היתה ממוקמת במקומה החדש (והוקטנה ב 11 -מ"ר).
הסכמתי עם רמי שהתהליך לא היה לגמרי מסודר אך לנגד עיניי עמד הצורך להזיז מיידית את הסככה
ולהתקינה במקום שיתאים לעודד .בהמשך אנחנו נבדוק כיצד ניתן להסדיר את הסככה כך ש"המחזה
המרנין" שנגלה לא יהיה בעייתי מאוד.
שלמה ניימן  1מזכיר קיבוץ

עדכון מהגאמפו והמועדון!
החל מינואר  4102מחיר דמי השימוש במועדון התרבות ובגאמפו יעודכנו2
דמי השימוש עד  2שעות הינם  421ש"ח2
דמי השימוש מעבר ל  2שעות הינם  511ש"ח2
לאור הביקוש הגדול אבקש לתאם לפחות חודש מראש2
תודה על שיתוף הפעולה
דבורית מלכין רכזת התרבות בר שניידר מנהלת הקהילה2
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סיכום שנה בענף הנוי
החורף הגיע,האבק ירד והקיבוץ מוריק .ענף הנוי ניצב כמו תמיד בפני אתגרים מרובים בו זמנית.
בחלקם אנחנו מצליחים לעמוד בכבוד ובחלקם לצערי קצת פחות .בחודשים האחרונים הושלמו מרבית
המשימות שתוכננו לשנת  .2112הושלמה החלפת כל מערכת ההשקיה בבית הקברות .מגרש הקט רגל
( 1311מ"ר) נשתל ויהיה מוכן לשימוש באביב הקרוב .במקביל יעשה שיקום המדשאה המרכזית שלפני
חדר האוכל .בחודשיים האחרונים נשתלו  3גינות ציבוריות חדשות והן מתווספות ל 2 -הגינות שנשתלו
מוקדם יותר השנה .חשוב לי לציין שהמשימה העיקרית של הצוות לאורך השנים האחרונות-שימור ואחזקת
הקיים,הופכת מידי שנה לקשה ומורכבת יותר ויותר ,אולי בגלל השיפוצים ,ריבוי כלי הרכב ,ופרוייקטים
גדולים בקיבוץ כמו פינוי בית היונים ,אולם הספורט ופרויקט התשתיות שהתחיל לא מכבר ומורגש היטב.
דגשים לגבי החורף:

עשביית החורף כבר כאן במלוא עוצמתה .אנו מרססים ומחרמשים במלוא המרץ .לא נוכל להגיע לכל
המקומות במהירות הנדרשת .לא מכבר סיימנו ריסוסים בשטחים פתוחים ,בואדיות ובכביש העוקף
ובחודשיים הקרובים נתמקד בריסוס המדשאות והשכונות .אני מזכיר ומבקש מכולם להקפיד לא לטייל
עם הרכבים בשבילי הקיבוץ שלא לצורך במיוחד תוך כדי הגשמים .הנזק שנגרם הוא לא "רק" אסתטי
אלא גם בטיחותי ובעיקר מיותר! .כמו כן בזמן הגשמים ובעיקר בזמן רוחות חזקות ,יש להיות עירניים
ולא לשהות שלא לצורך מתחת לעצים גדולים.כשאדמה ספוגה מים ויש רוחות ערות-קיימת סכנה שהעצים
יקרסו .אנא שימרו על עירנות.
שינויים בצוות

ברצוני להודות לנאור עידן שסיים החודש את עבודתו בענף וזאת אחרי שנה וחצי של עבודה קשה .נאחל
לנאור הצלחה בהמשך דרכו ונקווה שעוד ישוב...
יורם כהן (גימלאי בכושר) הצטרף לצוות ממש בימים האחרונים-הצלחה ויישר כוח! הצוות עדיין מחפש
עובד נוסף שישלים מנין .אם מישהו מקומי מתעניין – נא לפנות אלי ישירות או ליפעת נצר (משאבי אנוש)
שתהיה לנו שנה מוצלחת.
לירון ברזילי/רכז הנוי

לכל הצעירים המתגוררים באשקוביות (או בכל מקום אחר)222
מי מכם המעוניין לעבור להתגורר ב"עשרת הבתים"
אנא צרו איתי קשר בהקדם2
אם לא יהיו מעוניינים -אנו נחפש דיירים מבחוץ
פנינה צ'רניאק  1ועדת דירות
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צילומים מטיול ותיקים לצפון ביום שלישי האחרון2התיאטרון בשוני ומבט על גן הבאהים מטיילת לואי2
הטיול במימון וארגון ועדת גימלאים 2צילומים מאשקה ליטבק

מזל טוב לסבים
שלומית ובארי גונן
להולדת הנכדה – רות
בת לדניאלה ודולב ישי
רוב אושר ונחת
מכל בית נגבה

חברי נגבה היקרים
https://www.youtube.com/watch?v=CR8g8DFNgYo
אתמול העלתי קליפ לרשת שנקרא  :צפון קוריאה זה כאן ...זהו סרטון באורך כ 6 -דקות עם
תמונות מהטלוויזיה הצפון קוריאנית בליווי כתוביות מצחיקות בעברית .הרעיון עלה בעקבות
הבטחות הפוליטיקאים לקראת הבחירות וגם בעקבות המגמה של סגירת ערוצי תקשורת כערוץ
 11ורשות השידור .כמובן שזו רק פרודיה אך לפעמים המצב האמיתי אינו רחוק כל כך .מה היה
קורה אם היה רק ערוץ אחד הנשלט באופן מלא על ידי מפלגת השלטון? ..איך זה היה נראה?
בקיצור מאד אעריך אם תקדישו  7דקות מזמנכם לסרטון ..ואשמח גם לקבל תגובות ...וכמובן
כמה שיותר צפיות ,לייקים ושיתופים ...מבטיח שזה מאד מצחיק ....תודה ושבוע טוב....
יפתח ש.
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לפני פיזור-תמונות ממצגת חנוכה 2זהו את הנבחרים המופיעים
בתמונה(הועבר ע"י יעלה לוין)

הפקה ועריכה :מאיה פסלסקי ,טלפון , 0884 :נייד 424-8968.68 :לתגובות והערותpasalski@negba.org.il :

