עלון שבועי של קיבוץ נגבה
עלון מספר  (2740) 26ה' אדר ב' תשע"א 11.3.11

קטע לרגל יום האישה הבינלאומי שצוין השבוע 8.3.11
בהנהגת השומר בלטה פעילותן של מספר נשים  -ובראשם של מניה שוחט ורחל ינאית .נושא מעמד
האשה ב'השומר' היה אחד הנושאים שגרמו לתסיסה מתמדת בארגון .מצד אחד "השומר" דגל בהקמת
חברות שיתופיות שבהם יש שוויון זכויות מלא בין כל החברים .מנגד ,בעיקר בימי ראשית העלייה השנייה,
הצטמצם עיסוקן של רוב הפועלות לעבודות משק הבית ותפירה  -ורק מיעוט קטן עסקו בחקלאות .מצב זה
הביא לכך שחלק מחברי השומר לא ראו בנשים שותפות שוות זכויות  -וביניהן לבין חברים התנהלו ויכוחים
רבים .בפגישה עם תלמידות בחוות הלימוד בשנת  ,1921סיפרה מניה שוחט על מעמד החברה ב'השומר':
בראשית ימי ה"שומר",שררו יחסים של שותפות בין החברים לחברות ,והחברות נתקבלו לשורות "השומר"
ברשות עצמן .אך כאשר רבו הזוגות והחברות נכנסו למסגרת השומר אך ורק בגלל קשרי משפחה  ,ללא כל
הכשרה ,חל שינוי ביחס לחברה .אשת השומר סבלה קיפוח מצד "השומר" שכן לא לקחה חלק ברוב
הדיונים וההחלטות שקבעו את חיי החברים .כל כינוס שנתי של ה"שומר" היה אירוע חשוב  ,אולם הנשים
לא הוזמנו לאסיפות ורק התלוו אל בעליהן מלאות צער ןעלבון.
רחל ינאית בן-צבי ,מתוך ספר שכתבה על מניה שוחט
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השמאל הלאומי

ביום ראשון ה 6-למרץ התקיים במועדון מפגש עם נציגי "השמאל הלאומי".תנועת מחאה חדשה בראשות
עו"ד אלדד יניב .הגיעו לפגישה אילן רבר ,שגם יזם אותה ,חיותה למדן  ,שהכינה את המועדון ,אך לא
הבטיחה לבוא להפגנה הבאה בשייך ג'ראח ,אורי ,תושב הרחבה שמתעניין ,ואני בתקווה למצוא תקווה
בפוליטיקה המקומית .בנוגע לשאלה למה לא הגיעו יותר אנשים העליתי כמה סברות:
 .1תושבי נגבה מאד מרוצים מהשלטון הנוכחי
 .2מרץ ,חדש והעבודה עושים עבודה נפלאה ואין להם תחליף
 .3בדיוק היה פרק הדחה בהישרדות
 .4כבר שמעו על התנועה
 .5במילא לא יצא מזה כלום
כך או כך מקוים שבפעם הבאה יבואו יותר .הגיעו שני נציגים של השמאל הלאומי ,דבורה ,שהיא הדוברת של
הארגון ,הסבירה בקצרה את משנתה של התנועה בשלוש נקודות עיקריות:
 .1סיום הכיבוש וחזרה לגבולות  (+-) 67עם או בלי הסכם.
 . 2צמצום הפערים בחברה והגבלת הקפיטליזם החזירי.
 .3חזרה לערכים ולחברת מופת ,כפי שהייתה עד .67
אורי איתגר את נציגי השמאל הלאומי בשאלות קשות ,אילן סיפר על  67ממקור ראשון ועל ראשית תנועות
המחאה .רוב הזמן התנהל ויכוח סוער בשאלה המדינית .למרות שהתנועה רק בצעדיה הראשונים הם דיברו
בהתלהבות על ריצה לבחירות הבאות ,שלדעתם יגיעו בעוד כמה חודשים ,כשבאוויר מרחפת השמועה שעמרם
מצנע שוקל להוביל את המפלגה החדשה .דבורה וחבריה עושים עבודת שטח בהתנדבות ,מגיעים לכל מקום
בארץ ומקיימים מפגשי הסברה ,אפילו בשטחים הכבושים ,התנועה מבוססת על צעירים .היא טוענת שרק
צעירים יכולים לחולל מהפכות .הרעיונות של השמאל הלאומי מרוכזים בספרון קטן שנכתב בידי המחזאי
שמואל הספרי ואלדד יניב .המלה מניפסט עלתה ,לאחר שקראתי אני חייב להודות שזוהי אינה מישנה סדורה
כחיבור של מארקס או הרצל ,יותר פרץ של רעיונות עם הרבה רגש ,לפעמים בוטים מדי וקיצוניים ,לטעמי,
אך בכיוון הנכון .התנועה לא קמה על ידי כמה יאפים משועממים שמחפשים הזדמנויות ,אלא מתוך רצון כנה
לשנות את המצב וחרדה אמיתית לעתיד המדינה .אם לא תחולק הארץ ,בקרוב יהיה רוב ערבי בין הירדן לים
וסופה של הדמוקרטיה ,אם לא נעשה כלום ,הם טוענים ,זה יהיה הרבה יותר גרוע.
לסיכום
התנועה החדשה מצליחה להזיז אנשים ,מביאה אלפים להפגנות ,מעוררת מודעות .תמיד יהיו ויכוחים על
נקודה כזו או אחרת ,ולא בטוח שהדרך והעקרונות של ה"שמאל הלאומי" מקובלים על כל השמאלנים ,אך
זהו עוד כוח למאבק נגד הימין והמשיחיסטים .בסקר שנעשה לאחרונה על ידי הבי .בי .סי הגיעה ישראל
למקום הרביעי ברשימת המדינות השנואות בעולם והמצב לא משתפר .זה רק עניין של זמן עד שיכריזו עלינו
כמדינת אפרטהייד .המתנחלים מעיזים יותר ויותר .שר חוץ לא מוזמן למדינות שהיו פעם לצידנו .כספים
שיכולים היו להגיע לחינוך ,בריאות ,פיתוח הפריפריה הולכים לישיבות ולהתנחלויות ...אז אם אתם רוצים
שינוי ,אם נמאס לכם מהזחיחות של אי אלה פוליטיקאים מתנשאים ,אם אתם עדיין מאמינים שהעסק לא
אבוד תנו צ'אנס ל" -שמאל הלאומי".
יפתח שופט
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סיכום שיחת קבוץ -עקרונות שיוך הדירות .7.3.11

מטרת השיחה :קידום החלטות בנושאים:
 .1מקדמי הסיוע
 .2מנגנון השוואת הזכויות.
בראשית השיחה סקרו שם טוב סרנגה ויונתן ברוק את התהליכים שנגבה עברה עד היום :עדכון שנות הוותק,
חלוקת מגרשים – פרצלציה ,שמאות על הבתים ,אישור תוכנית המיתאר ,עקרונות השיוך
והיום :מנגנון השוואת הזכויות ומקדמי הסיוע.
שני נושאים נוספים שיעלו לדיון בקרוב כחלק מהתהליך:
 .1שיוך חוזי או קנייני.
 .2נושא המס והסדרת ו מול רשויות המיסים.
בנושאים שהמסמך מציג לדיון והכרעה התקיימו שני מפגשים  :שיחת קיבוץ ,פאנל למידה עם נציגי
קיבוצים מהסביבה.
הערות שהושמעו.
 צריך לוותר לחלוטין על כול נושא קרנות האיזון .מיותר.
 אין להתנות בין השיוך ומנגנון האיזון.
 כול התהליך כולל הפרצלציה יוצר צורך בהשקעות גדולות בתשתיות .דבר מיותר.
 חייבים לידע את הציבור במלוא המשמעות של העלות לחבר .כנראה נושא " משחק סכום אפס"
לא הובן .נראה מאוד ציני לאשר דבר כזה.
 צריך להתחשב באוכלוסיות חלשות .לא כולם יוכלו לשלם את מה שנדרש.
 יש לגמור להתחשבן לפי שנות וותק " .זה שוד לאור היום" של הצעירים בקבוץ.
 היה צריך להחליט שממוצע עלות דירה והתשלומים יהיו לפי הבסיס הזה ולא שנות וותק.
 סה"כ חברי הקבוץ רוצים בשיוך הדירות.
 יש לבצע מהלכים של גישור ולא להגיע למתחים כמו שמתלווים לתהליך.
 יש לפרסם את הטבלאות שכולם יידעו בדיוק על מה מדובר.
 כול הסעיפים המרכזיים  :משחק סכום אפס ,שנות הוותק )בנגבה חושבו  35שנה( גבוה ממה שחושב
בהרבה קיבוצים ,ערך המבנה והמגרש נידונו והוחלטו בעבר.
 התהליך מבטא מעבר ממודל קיבוצי למודל אחר של הורשה ושיוך רכוש לחבר ולא רק לאגודה.
נושא הוותק עושה צדק והוא נכון בכול פרמטר הגיוני.
 הוצגו בשיחה הנתונים הבסיסיים על החייבים והזכאים מבחינת גובה התשלומים.
" כול פעם נופל עליך משהו בעלון" ללא הכנה וללא ידיעה מראש.
 לקבל החלטה שהיום הקובע חל גם לגבי הגרושים )כמו לחברים וותיקים( וזה מבטיח לכול אחד מהם
בית ללא התחשבנות של וותק.
 מגיע לי בגין עבודתי ועבודת ההורים שלי.
 ממשיכים לפגוע באוכלוסיות מסוימות .כול נושא טבלאות האיזון בלתי סביר ואין לי כוונה להשתתף
בו.
 יש לוותר לכול הגרושות בנושא הזה.
 מאוד קשה לנהל דיון לאורך תקופה ארוכה כול כך.
 חייבים לקבוע לוחות זמנים ברורים ומוגדרים ולסיים את התהליך.
 תמיכה בנושא של ההחלטות העיקריות כולל מנגנון זכויות של תשלום מידי.
 צדק – כנראה זה נושא מאוד סובייקטיבי ואין הסכמה עם הרבה דברים שנאמרו בנושא.
 הקבוץ עובר תהליך חיוני והכרחי.
 גם בעבר לא היה צדק אבסולוטי ושוויון רק לא ידענו איך לטפל בזה והעלמנו עין.
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 הקבוץ צריך לטפל בנושא הגרושים והיחידים דרך הפנסיה ולא דרך השיוך.
 קבענו שלכול חבר מגיע חצי בית ,משפחה בית שלם וזה צריך להיות הבסיס.
 מסכים עם המסמך על רוב סעיפיו.
לסיכום:
 אנחנו נעביר לכול החברים את המצגת שבזמנו הוצגה בשיחת הקבוץ הראשונה ויש שם תמונה
ברורה של נושא התשלומים.
 אי אפשר להציג תמונה שלמה ללא הכרעה על המקדמים השונים .ננסה לבנות טבלאות שישוו
בין חלופות שונות.
 נבדוק שוב את כול ההחלטות שהתקבלו בעבר ובאיזה מסגרות .בדיון הראשון לא הועלו שום
הסתייגויות על מה שהוחלט בעבר ולכן הצוות והמזכירות עסקו בשני הנושאים שהועלו עכשיו
במסמך המסכם :מקדמי סיוע ונושא האיזון.
 המזכירות תסכם את עמדה לאחר כול הבדיקות ) שבועיים מהיום( .תפרסם את ההחלטות שלה
בעלון לפני הבאתן להכרעה בקלפי .יינתן זמן לאנשים להעיר ולהתייחס .
השתתפו בשיחה  30חברים

רשם:יונתן ברוק

פרוטוקול ישיבת הנהלה )מזכירות ( מספר  6מיום 1.3.11
השתתפו בישיבה :אהרלה קאופמן ,גיורא לובראני ,לירון ברזילי ,יהודית ברקאי ,אולין צביאלי ,יונתן ברוק

סדר היום של הישיבה:
 .1שיוך דירות -בהשתתפות שם טוב סרנגה
 .2קליטה :משפחת דאוני רותם ודרמט
 .3נשאלו שאילתות לגבי השכרת מבנים
החלטות:
סעיף מס'  :1למידת הנושא וההשלכות שלו.
החלטה :שיחת קבוץ עם עו"ד אלון וילנר כולל ב.ב.ב.ב ללמידה וחילופי דברים.
סעיף מס'  :2החלטה :לקבל את רותם ודרמט לחברות.
על פי הנהלים דורש הכרעה בקלפי.
ניהל את הישיבה ורשם :יונתן ברוק
**********************************************************************
אנו משתתפים בצערה של תרצה ברוק והמשפחה
על מות האם הסבתא
רות קרומר
בית נגבה

אנו משתתפים בצערה של ענבר חסיד )קאופמן(
במות האב דן חסיד
בית נגבה
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פרידה מעדנה אבני כמזכירה רפואית

ביום שלישי שעבר,התכנס צוות הבריאות בחדר ע"ש קובה וילן לארוחת בוקר קלה ופרידה מעדנה אבני
שסיימה את עבודתה כמזכירה רפואית ופרשה לגימלאות .השתתפו:סוניה דגן ,ד"ר זלדין ,אילנה אריאלי,
אברהם בן נון ,ציפי מינדל ,נאוה לברן ,פרנסיס איגלינסקי ,בתיה פרנקל ,יונתן ברוק ומלי מאיר .נאמרו דברי
ברכה וגם עדנה הוסיפה דברים משלה .להלן הדברים
לעדנה
הגיעה שעת פרידה ,שעת סיום .מקום עבודה שהיה לך בית ,חלק מאוד משמעותי מחייך אבל מעבר לזה
מחיי הקהילה והקבוץ .אין כמו המרפאה והשינויים הרבים שחלו בה כדי להמחיש את התהליכים
שהקבוץ עבר יחד איתך למעלה משני עשורים .אבל ,המהות של נתינה ,טיפול בחולה ,הנזקק ,האדם
המחפש כתובת לא השתנתה.
אהבת מאוד את מה שעשית ,במסירות אכפתיות ועם ראש גדול .שרות במקום כמו המרפאה שנוגע
במקומות הכי רגישים למטופלים הינו סיפור מורכב ומאוד לא פשוט .באופן טבעי נוצרים קשיים ,מתחים
ולא תמיד יש מרוצות מלאה של כול הפונים.
ידעת למרות הכול להמשיך ללמוד ולהתמודד עם הקשיים ,ולהיות חלק חשוב מהצוות של הרופאים
והאחיות שעבדת איתם לאורך שנים ,במקום -המרפאה שלא בכדי ניתן לכנותו ליבו של הקבוץ.
את מסיימת פרק ארוך ומשמעותי בחייך ויכולה להביט בסיפוק רב על כול מה שעשית.
אז בהמון תודה והערכה
בשם כול מי שהיה שם ועוד יהיה שם
יונתן ברוק  /מזכיר הקבוץ.

עדנה
לפני  20שנה ויותר  ,לאחר חזרתי מלימודי סייעות שיניים ,החלטת לצאת ללימודי מזכירה רפואית ,תחום
שהחל להתפתח ונכנס למרפאות ואף למרפאות בתנועה הקיבוצית.
רופאים רבים הגיעו למרפאה  ,אחיות חברות קיבוץ ושכירות עבדו במרפאה ואת כולם ליווית בעבודתם,
דרך עבודתך כמזכירה רפואית .עם התפתחות הטכנולוגיה בתחום הרפואי  ,לא קפאת על שמריך והתקדמת
עם נושא המחשוב והצלחת לסייע לחברים רבים שפנו לעזרתך .בנוסף ע"י התמצאותך במחשב ,יכולת
לעזור לעבודת האחות והרופא במרפאה ולתרום לשירות החברים.
ברצוני להודות לך על התמיכה שהענקת לכולם ,על מסירותך לעבודת המזכירה הרפואית ולספר לך שיציאה
לפנסיה אינה סוף אלא רק התחלה .זמן ליהנות מהנכדים ואולי אף להיות סבתא במשרה מלאה .לנצל את
הזמן ולעשות כל מה שרצית ולא תניד היה לך זמן.
מאחלת לך הצלחה בכל דרך ועשייה !
נתראה על השבילים
שולה כהן/רכזת רווחה

השבוע בבית
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מילים של סיום.

שמחה לפגוש ולהיפגש כאן עם פורום רחב איתו היה לי קשר במשך שנות עבודתי במרפאה .עבודת צוות
המרפאה טומנת בחובה ומפגישה באחת שמחות,קשיים ולבטים של הזדהות עם המטופל ומשפחתו.
בעבודה מסוג זה ובעצם כמו בכל מפגש בין אנשים,קימת מורכבות וצורך תמידי של שילוב והשלמת
התפקוד בין השותפים .
ברצוני לומר לדוקטור זלדין ,לעבוד לצידך ובחברתך,נתן הרבה בטחון ושקט ,סבלנות רבה למטופלים
ואלינו כשותפות לעבודה .אתה משרה סביבך אווירת רגיעה יש על מי לסמוך  .היחס למטופלים מלווה
הרבה מאוד כבוד ידע ותמיכה.
סוניה לך אני רוצה לומר כי אכן את נושאת בנטל לא קל .אחריות לתת מענים נכונים וחשובים ולא
תמיד נמצא רופא לצידך .התמודדות יום יומית של פניות לבטים וקבלת החלטות מקצועיות .אך יש
בעבודתך קרן אור זוהרת ,דור חדש קטנטן וחמוד .ואפילו שאין רגע דל את לצידם עם כל הלב.
אני מבקשת להודות ולציין את שולה ואברהם אשר נרתמים בכל עת ולכל בקשה.
ושכולנו נהיה בריאים ושמחים .תודה לכולכם מקרב לב.
עדנה אבני
עדנה
סוף הוא תמיד התחלה של משהו חדש
נאחל לך הצלחה בריאות והגשמת משאלות.
בית נגבה

*********************************************************************************************************
למכבסה-תגובה נוספת לא מספקת

קראתי את תשובת מנהלת המכבסה לשאילתה של אראלה על מחירי הכביסה .אם אכן שקיפות היא ערך
חשוב לכן )אני מברכת על כך( הרי מדוע לא יוסבר השוני במחירים -מדוע פריטים שכובסו כולם בכביסה רגילה
לא מתומחרים בצורה שווה עפ"י משקל ,ולא בצורה דיפרנציאלית ומפלה?
ומדוע לא יפורסם לוח המחירים בעלון ,שקוף ומאיר פנים לכל דיכפין?
ואם כבר בכביסה עסקינן וברצון לתת שרות הולם וטוב -מדוע לא להחזיר את מכונת הסימון לפעולה על
מנת לאפשר סימון של הבגדים כהלכה?
ומדוע לא ניתן לקבל פלט מחשב מסודר וראוי ,המורה לאחר השקילה את המשקל והעלות?
אשמח לקבל תשובות של מנהלת המכבסה ושל " המומחה" האחראי מטעם הנהלת הקהילה על ענף הכביסה.
בברכה

אסתי הורוביץ

והתשובה

לכל הפונים דרך דפי העלון בשאלות יש לי הצעה מהפכנית -בואו לביקור ותבררו את כל מה שאתם מעוניינים
לברר באופן ישיר ואישי אצלנו בתגמיר-כמו שמקובל בכל מקום.
נ.ב.
ב, 2005-התרמופאץ' )מכשיר ה סימון( הלך לעולמו ולא הייתה הצדקה כלכלית לרכישת מכשיר חדש.
דיאנה שניידרמן  /מנהלת מכבסת נגבה

השבוע בבית נגבה
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בשולי השיחה -דעה אישית

 30חברים השתתפו בשיחה האחרונה ורבים נשארו בבית לא שמעו ולא השמיעו את דעתם .עם כל הרצון
לקדם תהליכים במהירות וההבנה שאף פעם לא  100%מהציבור יהיה מרוצה מההחלטות שתתקבלנה-
לקלפי אפשר יהיה ללכת רק כאשר כל הסעיפים ילובנו אחד לאחד בשיחה ואולי בעוד אחת ,הציבור יבין
בדיוק על מה מצביעים ונוסח הקלפי יובהר יוסבר לפרטיו ויוסכם עליו בשיחה.
מאיה פסלסקי
****************************************************************************************************************************

חדש במועצה האזורית יואב :מיכלי איסוף ייחודיים המיועדים למחזור טקסטיל ,בדים ובגדים ישנים
מכולות למחזור חומרי טקסטיל הוצבו השבוע
במרבית היישובים ביואב ,בהמשך השבוע
יושלם הפרויקט בשאר היישובים .מיזם ייחודי
זה מצטרף לתכנית המחזור המקיפה במועצה.
חברי הועדה לאיכות הסביבה שבמושב כפר הריף
פנו למועצה בבקשה להרחיב את תחומי מחזור
הפסולת .המועצה האזורית יואב נענתה לפניה זו
ולאחרונה התקשרה עם חברת "רביבים" העוסקת
באיסוף ומחזור של חומרי טקסטיל משומשים
)נעליים ,בגדים ,וילונות ,מגבות ,מצעים ,תיקים,
חגורות ועוד( .במקביל להצבת המיכלים תתקיים
פעילות הסברתית בבתי הספר וביישובים על מנת
לעודד את התלמידים ואת כלל הציבור להגביר
את המודעות להפרדת פסולת לצורך מחזור
ושמירה על הסביבה .הציוד המשומש במכולות
נאסף על ידי החברה וממוין לצרכים שונים הן
לשימוש חוזר והן לצרכים תעשייתיים ולמחזור
בתעשיית הטקסטיל.

בתמונה :מכולה לאיסוף מוצרי טקסטיל במושב סגולה.
צילום :באדיבות מ.א יואב

מיכל שבן -קוצר דוברת מ.א.יואב

אצלנו הוצבה המכולה ליד הלינה כפרית בצד הפונה למגרש הטניס.
ובנוסף בגדים ישנים אוספים כל השנה במכבסה ובמרפסת של גלית חובב

רק )יד( שניה!
אחרי שמנקים ולפני שזורקים בפסח עושים שוק איכרים.
נשמח אם תביאו בגדים וחפצים שאתם כבר לא רוצים
וכשהם יימכרו* הקהילה כולה תהנה מהרווחים!
*פריטים שלא יימכרו ייתרמו כמובן לנזקקים
מי שמעוניין לתרום פריטים לשוק ,מוזמן להניחם במבואה לג'אמפו בימים שהוא פתוח.

נטע קליין 050-6330690
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קבלת שבת באוהל של משפחת שליט מול בית ראש הממשלה
התאריך שנקבע לנגבה –  ,29.4.11אנא רשמו ביומנים ושריינו ערב זה.
היציאה תהיה בסביבות השעה .17.00
פרטים מדויקים אפרסם כשבועיים לפני הנסיעה.
נצטרך להביא אתנו אוכל לכל הנוכחים ונכין קטעי קריאה ,נגינה ושירה.
מוזמנות כמובן גם משפחות מההרחבה.
בינתיים – ביום ששי אניח בכלבו סרטים צהובים )סמל למאבק לשחרור שבויים באשר הם(
זוהי הדרך של כל אחד מאתנו להביע את הזדהותו עם המאבק לשחרור גלעד שליט.
אנא קחו סרט לאוטו.
אביגיל לוין

*****************************************************************************************
טיול מועצה מבוגרים מספר  5דתות ופריחה בגליל"
תאריך :יום שבת–  .26.3.11הדרכה :עדי זרחי .מחיר 70 :ש"ח
בתכנית  :מפגש וביקור במכללת אליאס ,מ.חינוכי מדהים ,מגיל הגן ועד לימודים גבוהים.
נבקר בכנסיה החדשה שבמקום ,סיור בגרעין הכפר איעבלין וסיפורה של מריה בוורדי.
סיור בישוב הררית ובמבדד )טיול בנוף ,טבע ופריחה(.טיול בנחל צלמן ,ככול שהזמן יאפשר.
א.צהריים בשרית עשירה  -אצל ריאד מסג'ור )אוכל דרוזי( .₪ 55 -יש להצטייד :בכובע ,נעלי הליכה ,מים ,א.בוקר

איסוף מנגבה  .06:35הרשמה עד  .22.3הרשמה בנגבה  -שולה כהן נייד050-6438792 :

טיול מועצה מבוגרים מיטיבי לכת  :מתלול צורים-בגבול הגליל העליון לתחתון
תאריך:שבת  26.3.11מדריך :סיקו בכר .מחיר  70ש"ח.
המסלול :התחלה בתצפית מהר חלוץ ,נרד דרומה ונחצה את הכביש לתפן ,נמשיך בירידה למצוק הגדול –מתלול
צורים -מול כרמיאל ומשם נגיע לאל-חאד'ר )מקום התבודדות ,(..נמשיך לבקעת בית הכרם ונסיים בדיר אל-אסד.
המסלול אינו קשה ,הירידה למתלול צורים תלולה )אל תשכחו את המקלות(.
ייתכנו שנויים אם מזג האוויר לא יתאים )אובך ,גשם( .אל תירתעו ותחששו ממזג האוויר – אל תוותרו!
הרשמה עד יום רביעי )רצוי לפני(  23.3.2011בטלפון ) 6721239חוה( או במייל havakeren@walla.com
להתראות דובלה וחוה
ביום הטיול –טל' ) 050 5906681דב(

מפגש בצומת האלה .יציאה מנגבה 05:50

מתנ"ס יואב מחלקת ותיקים מזמינה את הותיקים לנופש וטיול באילת בהדרכת אבי בוצר
תאריך .15-18.5.11:לינה :מלון ספורט )רשת ישרוטל(
עלות לאדם בחדר זוגי  1680ש"ח ב 4-תשלומים החל מ 1-למאי .עלות יחיד בחדר  2400ש"ח.
פרטים והרשמה אצל ליאת זוסמן ורינה גיל בטלפון .08-8500728 :
כל פרטי התוכנית על לוח המודעות ,במתנ"ס ובאתר המועצה
מועדון ששים ונהנים מזמין לערב שכולו צחוק והנאה עם הסטנדאפיסטית שרה שמיר .
ביום שני 28.3.11בקיבוץ גלאון  .התכנסות וקפה בשעה  .17:30המופע .18:00 :עלות  20ש"ח למשתתף

השבוע בבית נגבה 11.3.11

ספרים חדשים בספריה

לנצח את מלאך המוות  /ג'וש באוזל
הדחליל  /מייקל קונלי
היינו העתיד  /יעל נאמן
החיפוש  /נורה רוברטס
אדם הולך הביתה/יורם עשת-אלקלעי
משחקי הרעב  /סוזן קולינס
ברייטון רוק  /גראהם גרין

גבעות הטיגריס  /סריטה מנדנה
רעד  /מגי סטיווטר
העזרה  /קתרין סטוקס
צלילים צרובים  /קמילה שאמזי
הבור  /דן מרגלית ,רונן ברגמן
האידיוט המושלם  /אילן הייטנר
סיפור אהבה אמית עצוב במיוחד  /גארי שטיינגרט
חסד ספרדי  /אברהם ב .יהושע

הספרייה פתוחה בימות השבוע כולל ביום שישי – במשך היום .בשבת בין השעות . 12:00-13:00
בשבת הבאה  19.3.2011הספרייה לא תיפתח באופן חד פעמי.
לאה מלי
************************************************************************************

ברכות והצלחה
לחגי בן ישראל
שהתגייס לצה"ל וסיים השבוע את הטירונות
צא בשלום וחזור בשלום
מהמשפחה ומבית נגבה

מזל טוב
לשלומית ובארי גונן להולדת הנכדה נעמי
בת לדניאלה ודולב ישי
אחות לשילת ואליה.
רק אושר נחת ושמחה
בית נגבה

אירועי פורים -רשמו לפניכם:

) 19.3 יום שבת( -חגיגת פורים לכל המשפחה על הדשא הגדול
) 13.3 יום ראשון( -משלוח מנות קיבוצי -פרטים והרשמה אצל דורית אביטן ובלוחות המודעות
) 25.3 יום שישי( -מסיבת פורים" -פורים קרקס" -הכינו את התחפושות !
שימו לב! אנו רוצים שכמה שיותר אנשים ייקחו חלק בהצלחת החג .אנו מזמינים את כולכם לקחת
חלק בצוותי התפאורה והקישוט ! כמו כן אנו מזמינים להשתתף בהצגות ובקטעי המופעים השונים.
פנו עוד היום ללוטם ,לליאור שיק או לסיון -כל פנייה תענה בברכה !

מסיבת פורים לכל המשפחה יום שבת 19.3
החל מהשעה  9:30בדשא הגדול
תחנות לונה ספורט ,מתקני שעשועים ,מתנפחים,פינת איפור ,קרנבל תחפושות וריקודים,
הצגת הורים" -סינדרלה" )בעיבוד מיוחד( ועוד הפתעות רבות ....בואו מחופשים ושמחים !
צוות החג:דורית אביטן,לילך קצף,נורית כרמל ,מירי קולר וסיון רוט
ועוד תודות תרבות :לדותן ואזה על עזרה בארגון הטיול לבתרונות רוחמה .למאשקה על ארגון העל בד הנחוץ כל כך
סיון רוט
ולמפעל על בד משאות  -יצחק על שכנות וחברות טובה .שבת שלום!
ובעמוד שסוגר את העלון -לוח מודעות לפורים מבית היוצר של כותב לוטמניה
הפקה ועריכה של העלון :מאיה פסלסקי ,טלפון , 4880 :נייד 0508698193 :לתגובות והערותpasalski@negba.org.il :

משלוח המנות של נגבה ממשי בגדול .ההיענות גדולה וההרשמה בעיצומה.
כל מי שמעוניי להצטר לסבב המשלוחי יתקבל בשמחה!
מי עושה למי? כמה שמח אני בחלקי?
דפי אישיי יחולקו ביו חמישי  17.3בתאי הדואר של הנרשמי.
משלוחי המנות יועברו ביו ראשו .20.3.2011
דורית אביט 0546773025
dorit@negba.org.il

איפה אתם חברי נגבה? למה לא שומעים אותכם? למה לא קוראים אותכם?
אני בטוח שיש לכם מה להגיד על מה שהתרחש בקיבוצנו הנגבאי בשנה
האחרונה .אז זה המקום וזה הזמן לכתוב משהו ולהעביר אלי בהקדם .אפשר
ורצוי לכתוב בהומור .אם חסר לכם נושא כתיבה ,אשמח לתרום מהמאגר
האישי שלי אשר מכיל כ 126-נושאים חמים לכתיבה.
כמו כן ,מי שלא כתבו עליו בעלון פורים האחרון ומעוניין בכך ,יכול לבקש
זאת בצורה מפורשת.
גם אלו שלא יבקשו יזכו להתייחסות אישית ,בתנאי שעשו בתקופה האחרונה
מעשים שיש מה לכתוב עליהם.
עלון פורים יוצא ביום שישי  25.3.2011בשעות הצהריים .ניתן יהיה לקבל אותו
בכלבו ,או באימייל ,או ב ,SMS-או בפייסבוק ,או בג'אמפו .נא ליידע אותי
איזו דרך מועדפת עליכם.
לוטם
Lotem@negba.org.il
0524512911

