עלו שבועי של קיבו נגבה
עלו מספר  (2666) 48כב' אלול ,תשס"ט 11.9.09

צילומי :בארי גונ  .פרטי על הפרויקט בתו הגיליו
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חוג לידיעת האר%צעירי&
יעד :תל אביב יפו"%בכל זאת יש בה משהו"%
 100שנה לעיר הלבנה ובת בריתה יפו
תארי*12.9.09 :
מדרי* :צפריר קורצ'יה
בתוכנית :בבוקר ,שכונת עג'מי ביפו
אחר הצהרי& :ימי& ראשוני& באחוזת בית
איסו +מרבדי& בשעה )08:00לא תהיה הפסקת ארוחת בוקר
יציאה מנגבה בשעה 07:20
נית להירש& אצל דבלה סיו %יש עדיי מקומות .בנייד050%5906681 :
מומל!
חוג פילאטיס
בהדרכתה של דניאל תור
מתקיים בנגבה בימי שלישי בשעה 20:30
050לפרטים נוספים ,יעל מוסן 050-7632550
כולם מוזמנים !

לרגל החגי יחולו שינויי בהוצאת העלו בחודש תשרי
– 11.9.09כרגיל ,יו ששי
17.9.09יו חמישי  ,עלו של ערב ראש השנה ,תש"ע
25.9.09יו ששי עלו ערב יו כיפור
 1.10.09יו חמישי,ערב חג סוכות.
 9.10.09חג שני של סוכות לא יצא עלו

לקראת ראש השנה יצא עלו חגיגי .חברי וענפי מוזמני לשלוח ברכות לעלו .
בבקשה שלחו את החומרי עד יו שלישי  .15.9.09רצוי לידע אותי טלפונית .מאיה
גיליו אחרו לשנת תשס"ט .בסו #העלו ראיו
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מהנעשה בהנהלה הכלכלית
אבשלו )אבו( ויל

בהנהלה הכלכלית נערכו הקי חילופי גברי .אבנר ברזילי סיי שש שני בתפקיד יושב ראש
ההנהלה והחל מתחילת יולי החלפתי אותו בתפקיד.
היו אלה שש שני סוערות ,שבה עברנו שינויי דרמטיי בתחו הכלכלי .במבח התוצאה,
והשורה התחתונה – יצאנו למרחב ,ללא חובות ,ע צבירה של נכסי פיננסי ,הישענות בלעדית
על חקלאות וויתור על המערכת התעשייתית הישירה ובקרוב ג על המערכת התיירותית.
בנוס! לכ" ,התחלפו לאחרונה :מנהלת החשבונות הראשית – דומיניק שניידר ,שהוחלפה ע"י פביו שלו ודוד
צביאלי רכז המשק  %שהוחל! ע"י שחר טנא.
את החילופי והסיכומי נחגוג בערב מיוחד ,בפרוס ראש השנה ובו נציי את היש הרב שהושג.
בחודשי יולי%אוגוסט התקיימו מספר ישיבות .ההנהלה מתכנסת אחת לשבועיי וכ למספר ישיבות שלא
מ המניי במהל" השנה .בקרוב נתחיל ג בריענו השורות .מספר חברי ,ותיקי וצעירי – פנו להצטר!,
ובכוונתנו להוסי! ,בתיאו ע המזכירות כמה חברי ,לפורו הפועל במשות! קרוב לעשרי שנה ,והגיע
העת ,מטבע הדברי ,לצר! אליו כוחות חדשי.
הניסיו העשיר שנצבר ,ויכולת העבודה המשותפת הינ חשובי ביותר לתהלי" קבלת ההחלטות
הכלכליות ,ובכוונתנו לשמרו ,וע זאת להתחיל ולהעביר את "המקל" בצורה מסודרת.
בישיבות האחרונות עסקנו באישור המאזני לשנת  .2008השנה הסתיימה בצורה טובה.
במאז באי לידי ביטוי השינויי הגדולי במבנה המשקי של נגבה שעיקר מכירת נכסי ,קבלת מניות
תנובה .כתוצאה מכל הללו ,ההו העצמי במאז – גדל בצורה מרשימה ,דבר המקטי באופ דרמטי את
מידת הסיכו הפיננסי של המשק .לפנינו – שורת החלטות עתידיות בתחומי אלה ,והועדה הכספית ,ביחד
ע קר המילואי וההנהלה ,ישבו על המדרכה ויגבשו פתרונות לשנה הקרובה.
כמו כ ,ביצענו לאחרונה ,סיכו חצי שנתי של נגבה ,לשנת  ,2009והתוצאה הכלכלית טובה במקצת מ
התוכנית.
נושאי& נוספי& שטופלו :איבחו כלכלי לחנות הכולבו ואישור שורה של שדרוגי בחנות שיתפרשו על שתי
שנות תקציב ויאפשרו יתר ידידותיות לנכנסי בשערי הכולבו.
בדקנו – היתכנות הכנסת מערכות סולאריות במספר מקומות בקיבו כמקור לאנרגיה ותמורה כספית .זהו
נושא מורכב והטיפול בו יימש".
כמו כ עסקנו במספר ישיבות בנושאי מי שוני ומגווני :ציפוי ,אטימה ושיפו המאגרי של נגבה
ומשואות יצחק ,והשגת מימו חיצוני לש ביצוע ההשקעה .הנושא כבר בביצוע.
ההיערכות להיטל הבצורת ומחירי המי הביתיי שיעלו מאוד בשנה הקרובה ,הכנסת מוני מי לבתי
ולמדשאות כדי לקד חיסכו עתידי ,ואנו בסיומו של מו"מ ארו" ע שדה יואב לגבי עתידנו בחמי יואב.
אני תקווה כי בקרוב נסיימו בהצלחה.
הנושאי האחרוני יובאו מטבע הדברי ג למזכירות וג לשיחת הקיבו ,בהיות בעלי מימד חברתי,
כספי וכלכלי כבד המחייבי הכרעת אסיפה.
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כללית – סיימנו תקופה ארוכה כלכלית) ,ב – 1982%היינו נקיי מחובות ,ולאחר  27שני חזרנו לאותה
נקודה( ,והפע& ג& ע& יתרות חיוביות .בדר"%נפרדנו מחלק מנכסינו ,נשארנו ע חקלאות טובה ,משכורות,
ענפוני ,מרכזי רווח והשכרה ,וקצבאות למיניה.
עלינו לפתח במהירות מקורות פרנסה נוספי ,לדאוג לתשתיות מודרניות ,לקלוט את תושבי השכונה
והבני – בכל המובני ,ולנהוג במדיניות כלכלית יוזמת מחד ,ושמרנית – מאיד",של אי נטילת
סיכוני מיותרי.
אני תקווה שלקראת השנה החדשה נדע לעמוד ביעדי הללו ולפתח משק וכלכלה שישרתו את הקהילה
המתחדשת ואת הקיבו ההיסטורי לרווחת כולנו.
אבשלום )אבו( וילן/,יו"ר הנהלה כלכלית

****************************************************************************************************
פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום חמישי 10.9.09
משתתפי& :נעמי ויל ,מירקי ,מאיר סגל ,גיורא לוברני ,אהרלה קאופמ ,מאיה פסלסקי ,גבי שטראוס.
החזרי מס הכנסה שנת .2007
הנושא:
על פי סיכו של הועדה הכספית  ,ישנ מליו וחצי ש"ח מהחזרי מס הכנסה לשנת ,2007השייכי לחברי
באגודה חקלאית שיתופית.
המזכירות דנה ביעדי ותמלי לשיחה:
.1להעביר מליו  +כבונוס לחברי לפי מפתח חלוקה של החזרי מס משנת ) 2006קיבל את אישור השיחה
והקלפי לפני שנה בחלוקה הקודמת ב(2008%
.2חצי מליו ש"ח לקר עזרה הדדית.
הנושא יובא לדיו בשיחת קיבו מיוחדת שתוקדש לנושא ותתקיי ביו& רביעי  16.9.09בשעה .19:00
ניהל את הישיבה  :גבי שטראוס  ,יו"ר מזכירות  .רשמה :מאיה פסלסקי

שיחת קיבו +בנושא החזרי מס הכנסה לשנת 2007
תתקיי ביו רביעי  16.9.09בשעה  19:00במרכז תרבות
השיחה מיועדת לחברי האגודה שיתופית חקלאית
)חברי ותיקי(

גבי ,מירקי
לקראת הישיבה יחולק חומר רקע לחברי בתאי הדואר
הצעות להחלטה יובאו לאישור הקלפי

שעות פתיחה מחס חברי לקראת החג:בערב החגיו חמישי ה 18.9.09
 .07:00שנה טובה ומבורכת .כביסת חו+
המחס יהיה פתוח בי השעות 07:0010:00
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פרויקט התאורה לקראת סיומו
בשנת  1997ביקרתי במש" עשרה ימי בעיר האורות פריז ונחשפתי אז לעשרות מונומנטי אשר מוארי
בלילה .בצבעי שוני ,בזוויות מיוחדות וע אפקטי רבי .מאז היה לי חלו להאיר את האנדרטה של
נגבה .חשבתי שבאמצעי פשוטי ולא מתוחכמי נית להאיר את האנדרטה ולגרו
לכל העוברי לידה בלילה להתרש מיופייה.
עברו שתי עשרה שני ונפלה בידינו ההזדמנות להגשי חלו זה א" נותני ההזדמנות איפשרו לנו
את היכולת לעשות הרבה יותר מהכוונה הראשית והקציבו לנו כספי אשר מסוגלי להאיר את כל
שדרת האתרי ההיסטוריי בנגבה מחומה ומגדל ועד המגדל ההיסטורי אשר לצור" העניי נקרא
לה מהיו שדרות נגבה.
רתמנו להצלחת הפרויקט את האדריכל הצעיר אילו גביש אשר עשה פרויקטי כאלה בעבר בישראל
ובאירופה ,והוא הכתיב לנו את הכיוו האומר שהאתרי המרכזיי :המגדל והאנדרטה  %יוארו בצבע
לב וישמרו על אוטנטיות המונומנטי .אתר חומה ומגדל ובעיקר המגדל יוארו בצבעי מתחלפי ואילו
שדרת הדקלי תואר כולה כ" שיווצר רוש של שדרה בלילה.
הביצוע הופקד בידיו הנאמנות של רמי אבני אשר פיקח על כל הביצוע ובעיקר בחירת החומרי והקבל
המבצע הינו מיודענו יעיש חנונה.
בשבוע האחרו ביצענו בדיקות רבות של התאורה כדי שיופיה לא יפגע בבטיחות א" נצטר" לבצע שינויי
קטני בהארה של העמודי המרכזיי אשר עומדי בסתירה לתאורה החדשה.
לא מעט חברי הביעו הסתייגות מכ" שבתקופה זו אנו "מבזבזי" הרבה אנרגיה ,א" חשוב לציי
שכל פרויקט התאורה צור" מעט מאוד חשמל ונשלט באופ מלא ע"י פיקוד אשר יהיה נית להתאימו
לשעות האור לפי עונות השנה.
במסגרת הפרויקט הוטמ קו ראשי באדמה ונסללו מקומות חניה לכל בו .ברצוננו לנטוע שורת
שיחי ועצי אשר תסתיר את החלק האחורי של הכל%בו ותייפה במקצת את הכניסה לנגבה.
אני תקווה שהצועדי בכבישי נגבה בלילה והעוברי ליד חומה ומגדל ייהנו מיפי האתרי הללו.
הפרויקט כולו נכלל בתו" שורת פעילויות של חגיגות שבעי& שנה לנגבה ונקווה שיחזיק מעמד שני רבות.
הביא לדפוס :אבנר ברזילי

טוב מאוחר מאשר בכלל לא

הייתי רוצה לציי את שיחת הקיבו בנושא הבריכה ואת המוסדות שהבינו שיש
חשיבות לקיו דיוני ציבוריי בנושאי השנויי במחלוקת.
אני משבח את המוסדות שאיפשרו לדיו להתקיי.ג א יש חילוקי דעות %יש
להציפ ובעיקר לא לוותר על השיח הציבורי והשקיפות..

ישי שניידר
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והרי חידה:

"איך להגיע משכונת "צמרת" לחדר-אוכל?"

לאחרונה החלו עבודות הבניה בשכונת עמק%חפר ,לאחר הכנה של התושבי למהל".
בתאי הדואר חולק חומר רלוונטי ,ודרכי הגישה בשטח נחסמו לתקופה בלתי מוגבלת ,שתאר" ככל הנראה
זמ לא מבוטל.
כחלק מאוכלוסיית החברי שהבית שלה נמצא בסמו" ,מצאתי דרכי חלופיות להגיע לבית ההורי,
מקבלת בהבנה את הכרח המציאות .אבל ...ויש אבל )!( להפתעתי הרבה ,כעבור כמה שבועות ,נתקלתי
בקשיי נוספי ולא קרויי:
השביל הקט שחיבר בי בית של אבנר ברזילי ואברה ב%נו חוסל ,מה שדרש למצוא דר" חדשה )לרוכבי
אופניי ,לפחות( ,בדר" הביתה .כעבור שבוע ג השביל שמחבר בי הצומת לשכונה )מאחורי הספרייה(
נמצא כלא ראוי להליכה ,כי העבודות התקדמו עד לש.
איני נוטה להתלונ בדר" כלל ,א" הפע מצאתי לנכו להאיר את תשומת לב של המובילי את הפרויקט
בקיבו ,שכדאי וראוי ליידע את החברי שהדבר נוגע לה ,מבעוד מועד .אפשר לעשות זאת ע שילוט ,או
התראה מוקדמת בעלו .זה א" הוג שמי שעתיד לחיות במהל" כל זמ הבנייה בבית שממוק על%יד ,יידע
להתארג בהתא בזכות שיתו! פעולה הוג.
אשמח לתגובה עניינית ואקטיבית,
שבות
שהופכי )במקרה זה( את הביקור אצל אמא שלי בשכונת צמרת ,למסע של.

והתשובה לשבות
.1דרכי גישה עוקפות נבדקו ,ויש פתרו לכל איזור ולכל בית ,ג א לא הדר" הקצרה שהייתה קוד.
.2צוות הפרויקט נפגש ע כל החברי  ,השכני והנוגעי בדבר ,להסבר ,התרעה והפתרונות המוצעי.
.3הודעות על ניתוק  ,חסימה או כל הפרעה צפויה בעקבות פרויקט הבניה ,מתפרסמות ע"י ג'וני לכל
הציבור
.4מטרדי והפרעות בתקופת הבניה ה בלתי נמנעי לחלוטי ובואו נאזר בסבלנות והבנה עד לסיו
הפרויקט.

בברכת שנה של בניה
שם טוב ,שחר טנא ,ג'וני כהן ,מירקי
***************************************************************************************************************
ועוד שני דברים חשובים

.1ענ +הנוי בנגבה %קליטת מנהל חדש
צוות מש"א והנהלת קהילה טיפלו בהשמת מנהל לענ! הנוי במקומו של יגאל ד.
לירו ברזילי הציע את עצמו לתפקיד %והתקבל .הצוות ער" תיאו ציפיות ע לירו והתרש מ הנכונות
הגבוהה שלו לבצע את התפקיד .לירו מתכוו לקחת את התפקיד לפרק זמ משמעותי  ,ללמוד את הנושא ,
לקבל הדרכה מוקדמת ולהמשי" לטפח את הנוי בנגבה.
בתיאו הציפיות עלה הנושא של ניהול הנוי בנגבה במציאות של האגודה הקהילתית ובהיבטי של המגרש
הפרטי של החבר בתהלי" שיו" הבית.לירו מודע לתהליכי ומתכוו לתרו ולשת! פעולה בדיוני הנ"ל.
לירו יתחיל בעבודתו בתחילת חודש אוקטובר ויקבל הדרכה צמודה מיגאל.
הנהלת הקהילה וצוות מש"א מאחלי לירו הרבה הצלחה ומקווי כי בכוחות משותפי של הציבור
וההנהלה הנוי בנגבה יעלה ויפרח.
.2פרידה ותודה
בימי אלה סיימו שתי חברות יקרות את עבודת בחינו" של הגיל הר" בנגבה.
חיה שריג  ,מטפלת ותיקה ומטפלת מסורה .הגיעה כל בוקר לעבודה וקיבלה את הילדי בשלווה ובהבנה .
מכולנו ,ל"%תודה ובהצלחה בכל אשר תיפני.
סנדרה פרכטמ %עובדת חינו" אמיתית ונאמנה ,כל הורה וילד נקשר אליה ובצוות הייתה גור מחבר ותומ".
מכולנו%ל" תודה ובהצלחה בכל אשר תיפני.
שבת שלום ומנוחה

מירקי  /מנהלת קהילה
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שביתת הרשויות – שביתת אזהרה
מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות החליטה על שביתה בת יומיים ,בימים א  -ב' בתאריכים . 13-14/9/09
על רקע הקיצוץ במענקי האיזון ע"י הממשלה ,לאחר שבשבוע שעבר הרשויות קיבלו ממשרד הפנים באיחור של  9חודשים
את גודל המענק לשנת .2009
ברוב הרשויות המענק קטן בשעור ניכר ,אצלנו לדוגמא  ) 42%וזאת בנוסף לאי העברת ארנונה מאזור התעשייה המשותף
בקרית גת ,שמשרד הפנים אחראי לכך ועד כה לא עשה דבר בנדון( .מענק האיזון הוא סכום המייצג את ההפרש בין הוצאות
מוניציפאליות לנפש המוגדרות ע"י המדינה ,להכנסותיה לנפש.לפיכך המועצה תושבת בשביתת האזהרה ולא יסופקו
שרותי בית המועצה בימים אלו.
מאחר ומרבית המורים ועובדי בתי הספר מתוקצבים ע"י משרד החינוך ,ובערים בתי הספר )למעט עובדי הרשות( יפעלו
בשביתת האזהרה ,מערכת החינוך תפעל גם אצלנו על כל המשתמע מכך.
הנני מתנצל מראש על השיבושים שיגרמו לכם התושבים  ,אך אנא הבינו שהמאבק הוא על אבטחת השירותים שאנו
מחויבים להם.
בברכה
חג שמח ושנה טובה
רני טריינין
ראש המועצה

הודעות מהמרפאה:
בשבוע הקרוב  13/09עד  20/09כולל ,אהיה בחופש.
במצבי שלא סובלי דיחוי נית לפנות לאמירה תדמור ,האחות בשדה יואב בימי א',ב',ג',ה',ו'
בשעות הבוקר )ביו ב' רק עד  , ( 11.00במרפאה בשדה יואב.
ד"ר זלדי יעדר בתחילת השבוע.
קבלות רופא:
ביו רביעי  16/09משעה 17.30
ביו חמישי  17/09משעה . 14.30באותו יו לא תהיה קבלת אחות.
עדנה תהיה במרפאה בימי א'ג' בשעות הבוקר ובשעות של קבלת הרופא.
בנושא חיוב תרופות:
עברנו לחיוב תרופות דר הוראות הקבע .לגבי מקבלי הנחות ,כשאחזור מהחופש אודיע על דר
הזיכוי תו ניסיו מירבי למנוע טרטורי מיותרי .
שיהיה לכולם שבוע טוב ומבורך,
סוניה דגן.
***********************************************************************
דרושי& הורי&
שמעונייני בביביי%סיטר
לשעות הבוקר ,אחר הצהרי או הערב
לפרטי ,שבות – ☺ 0505771117

מזל טוב לניבה ואמנון מלי
להולדת הנכד ,בן לעופר וטלי  -אח לאלון
רוב נחת ואושר לכל המשפחה המורחבת
בנגבה ומחוץ לה
בית נגבה
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ברכות לנאווה מוסן
לפני מספר ימים עצרתי ליד נאווה בלכתה אל נכדיה הרבים המשמחים את חצרנו
הקיבוצית .לפתע שינתה את הנושא ואמרה לי ":את יודעת שיצאתי מהכלבו ומעתה
אעבוד רק בקרמיקה ,משאת נפשי".
לרגע נצבט לי הלב ושאלתי למה .נאווה סיפרה כי העבודה כבר הייתה לה קשה מאוד
ובשובה מארה"ב החליטה לעשות את השינוי.
ברכות לך נאווה על ההחלטה ,שהרבה חששות לצידה ,אך אין בלבי ספק כי תדעי
ליהנות וליצור ולהיות אמא וסבתא עוד יותר נפלאה.
וכמובן תודה!!
תודה על אין ספור פעמים שבאתי )באנו כולנו( לכלבו והאיר אלינו החיוך הטוב
והנכונות ,גם כשהשעות לא היו בדיוק ...שעות קבלה.
תודה ,תודה ,תודה.
אביגיל לוין

ברכות מקרב לב לנאוה מוסן
במש" שני רבות השכימה נאוה לקו ולהגיע ע חשיכה אל מקו עבודתה בכלבו,
ודאגה לכ" שכל הסחורה שהגיעה בשעת בוקר מוקדמת תגיע במהרה אל המדפי
לשביעות רצונ שלנו הקוני.
וכל זאת היא עושה בשתי ידיה .סוחבת ,מעבירה מניחה ארגזי כבדי משקל.
נאוה יקרה אנחנו רוצי להודות ל" בשמנו ובש עוד הרבה הרבה חברי על השרות
הנהדר שנתת לכולנו.
עכשיו כשאת ברוכת נכדי ונינה אחת תיהני מכל משפחת" הרחבה תמלאי את זמנ"
במעשי ובחוויות שימלאו אות" ויעשירו את זמנ".
בהמון המון הערכה ותודה ,משה ואורנה לב-רן

ערב נשים -תודות וסיכומים
בערב שישי האחרו התכנסנו ,כמאה נשות נגבה ,לערב נשי מיוחד :ערב בדואי .
חבר4ת אי" עושי ואי" מטפחי.
נפגשנו ע פדחה הבדואית מרהט דיברנו על ֵ
צחקנו המו ,נהנינו עוד יותר ויצאנו ע טע של עוד ...עצ המפגש של בנות נגבה היה מלבב!
תודה לכל הבנות שעזרו באירגו ובחיסול הערב %ובמיוחד לטלי אלו ולחגית רז
והל ֶָ 6נה
ולמשה מוס על העוגיות ָ
נתראה בערב נשים הבא...
פנינה ,עינת וסיון
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מסיבת ריקודים
מוסיקה מגוונת החל משנות הששי )רוק,פסדובלה וכל השאר (
.אווירה והמו כיי!#
הערב ,שישי 11.9.09 ,משעה  22:00בחדר האוכל
 : d.j.שיק
סאונד :יפתח )צ'ארלי( שופט
המסיבה לחברי נגבה  .ההשתתפות ממסיימי י"ב
מתאים לכל הגילאים-לא כדאי להחמיץ!

הנה מתחילה לה עוד שנה....

אירועי ראש השנה תש"ע
16:00בניית והכנת עפיפוני
יו רביעי  16.9בי השעות 16:0018:00
בהדרכתו של משה מוס )כמוב (
יו חמישי  17.9בשעה  17:00ברחבת חדר האוכל
נקבל את פני השנה החדשה בטקס חגיגי:
הרמת כוסית
ברכות
שירה בציבור
ו...הפרחת בלוני

יו ראשו ) 20.9מוצאי החג( בשעה 16:30
נתכנס ,כמיטב המסורת ,לייע #עפיפוני
אל מול השדות והשכונה החדשה
נקבל בשמחה את השנה החדשה
שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה!
נשמח לראות את כולכ.
צוות תרבות

ובעמודי האחרוני :מכתב הרמטכ"ל גבי אשכנזי לצפית ו ....ראיו

