עלו שבועי של קיבו נגבה
עלו מספר  (2670) 4כח' תשרי תש"ע 16.10.09

ׁשירֵי סֹוף ַה ֶּד ֶר ְך  /לאה גולדברג
ִ
א
ַער.
מר ַה ַ
ָפה ַעד ְמאֹד  ַ
ַה ֶ ֶר י ָ
מר ָה ֶע ֶל.
ַה ֶ ֶר ָק ָה ַעד ְמאֹד  ַ
ֶבר.
מר ַה ֶ
ר ָכה ַעד ְמאֹד  ַ
ַה ֶ ֶר ְ
נח ְ ַצד ַה ֶ ֶר .
ָק ָל ַ
ָב ַה" ֵ
יַ
יבתָ ְ %פז ָוא ֶֹד,
יעה ֵ' ָ
צ%ב ָעה ַה ְ) ִק ָ
ְ
ַה ֶ ֶא ַמ ְב ִהיק ְל ַר ְג ָליו ְ ַטל ָה ֶע ֶרב,
ֶַ .רת:
,חר%נָה ֶל יֵ %מ ָע ָליו ְמז ֶ
ִצ%-ר ְ
ר ָכה ַה ֶ ֶר ?
 ֲה ִתזְ ֹ0ר ַמה ְָ /פ ָתהַ ,מה ָָ ְ 3תהָ ,מה ְב
ר%ד 6י %וְ ַלי ְָלה  ַלי ְָלה.
מ ְר ָ :4יֵ %
ַ
מ ְר ָ.4
ָמי ָ ִאי  ְ ִל ְ ָ ַ
ִהֵה י ִ
%ק ִדי ַח%7נֶי ָ ,ב ָק ִרי ְ
ְַ 4ר ֶאה ֲע ָר ִבי ְ
וִ
ֹאמרֲ :הלֹא ֵאי ָח ָד ַַ 4חת ַה ֶ) ֶמ.
ַוַ 4
ָק ְנ ָ 4וְ ַ' ְב ָ,4
ָמי ,ז ַ
4,ה ָא ִַ /
וְ ִהֵה ָ
ָקר ִמ ְנ ָינָ ִ ְב ָע ַת ִי,
פרי וְ י ָ
ָמי ָ ְס ִ
וְ י ֶ
,חרַ 4ַ %חת ַה ֶ) ֶמ,
ַַ 4דע0ָ :ל יֲ %
וֵ
ַַ 4דעָ :ח ָד ָ0ל יַ 4ַ %חת ַה ֶ) ֶמ.
וֵ
ג
ַל ְֵ .ד ִניֱ ,אל ַֹהיֵ ָ ,ר וְ ִה ְת ַ7ֵ -ל
ַעל ס%ד ָע ֶלה ָק ֵמלַ ,על נֹגִַ -ְ :רי ָ ֵל,
ַעל ַה ֵחרת ַה"ֹאתִ :ל ְרא%ת ָ ,לחִ ,ל ְנֹ,
ַחלְ ,ל ִה ֵָ 0ל.
ָל ַד ַעתְ ,לי ֵ
וְיר ַה ֵ7ל
ת%תי ְ ָר ָכה ִ
ַל ֵ.ד ֶאת ִ' ְפ ַ
ְ ִה ְת ַח ֵ זְ ַמ ְ ָ ִע  ֶֹקר וְ ִע ֵליל,
י%מי ַהְ 0ִ %/תמ%ל ִ ְל.%
ְל ַבל י ְִהיֶה ִ
י%מי ֶה ְרֵל.
ְל ַבל י ְִהיֶה ָע ַלי ִ
כתבי לאה גולדברג ,שירים ,כרך שני ,ספרית פועלים
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חלום רטוב
08.00
עיוורו ,חוש ,אובד כיוו ,חירשות ,דממה.
חוסר שיווי משקל ,חוסר אוני וחוסר תנועה,
ע תקווה לרוח ותפילה להופעת הגלי
שיפזרו את סמיכות הערפילי,
שיאפשרו בריחה לחו מבטחי
שלפתע נעל מהאופקי המוכרי.
אני צ בנתיבי מפלצות הנפט
שצופריה העמומי אינ נשמעי.
שאינ מתחשבות בסירתי הקטנה
שבלי מסלול בהיר,
אינה כשירה... ,לנוע.

12.00
הפחד גובר והגו רועד,
הטרמוס ריק והמזו אזל.
המצפ מושבת והעוג מוטל
וכאילו מרח בחיצוניות החלל
אני יושב על פלטה של זכוכית,
מותש,חשו ,איל בחזיו הזוי ...,תקוע.

16.00
הקור מקפיא והזמ נגרר,
וע תחושה של ייאוש וקשיי נשימה,
מעלה אני זיכרונות חיוביי של פע,
כאשר לשוב ע שפע פרי מעמקי הי
הייתה חוויה תמימה ללא השוואה.
אבל הגורל לפעמי הוא בלתי צפוי,
שיוז בי רגע ,ללא אזהרה,
מאבקי כוחות בטבע האכזר
ומבחני הישרדות הופכי שיוט חלומי,
לסיוט בלתי נשכח!
נ.ב .העיקר הגעתי בשלו בחזרה!

בארי גונן-נגבה © 2009

אני מחפשת כובע  /י גרב מקוריי) .היה בשימוש בתקופת הפלמ"ח(.
מי שמוכ לתת ו/או למכור מוזמ להתקשר אלי
לטלפו  .4796 :תודה רונית לייטבודי
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מטע
המטע פתח חגיגית את עונת הקטי של האבוקדו וג של האפרסמו  .אנו מצפי לעונה של יבול גבוה
באבוקדו ונקוה למחירי טובי  .באפרסמו יש באר #פחות כמויות של פרי ולכ יש ציפייה למחירי
טובי ג ביצוא ובודאי בשוק המקומי.
את העונה הקודמת סיי המטע בתוצאות כלכליות פחות טובות הנובעות מעונה גרועה במחירי
האפרסמו בעיקר בשל המשבר באירופה באותה .בעונה זו העומס על הצוות גדול .רכשנו אפרו חדש
לקטי ונדב )רכז המטע( זקוק לכל עובד זר ואחר לצור הקטיפי.
לאחר ששני נארז הפרי בבית אריזה פרי ירושלי ,השנה ייארז הפרי בבית אריזה של רני ברנס וימשי
להיות משווק דר אגרקסקו וההתארגנות לשוק המקומי.
כידוע יש מטע צעיר בהיק של  110דונ והגידול נחשב ע פוטנציאל לגידול בצריכה ביצוא ובאר.#
מוס #נגבה
המוס שמתמחה בטרקטורי של ג'ו דיר ונחשב כמוס מוביל  ,הגיע להסכ ע קבוצת פלדמ .
לקבוצה פוטנציאל גדול ומגוו של טרקטורי וקיי סיכוי לחדור לשוק חדש וגדול ולהגדיל את
המחזור באופ מדורג.
התקנת מוני מי $לבתי$
התקיימה אספה בנושא ולאחר ההצבעה בקלפי ניגש לביצוע מיידי .כאמור ,החל משנת  2010יהיה חיוב
ישיר לצריכת המי ולא באופ נורמטיבי ולקראת שנת התקציב יקבעו מחירי המי.
אנו ערוכי לביצוע הפרויקט מבחינה מימונית  ,הציוד והקבל שנבחר לביצוע.
רוני שלו המפקח על התשתיות בעמק חפר ינהל את הפרויקט בסיוע של אברה שיק מטעמו.
לכל בתי האב והבתי יועברו טפסי הצהרה למספר הנפשות בכל בית הרשומות בתעודת הזהות  .העניי
מתחייב על פי חוק היטל הבצורת ואנו מבקשי לשת פעולה ע יהודית ברקאי שאחראית לנושא
הרישו .אינפורמציה נוספת לגבי ההתקנה ולגבי אופ ההתחשבנות תימסר בהמש .
שיפור הלחצי $במי$
בשבוע הבא מתוכנ ביצוע התקנת שומר לח #ליד מפעל צל"פ שיאפשר הגדלת הלח #באופ מבוקר
למניעת פיצוצי.
חסכו במי$
אנו מייחלי לגשמי שיסייעו לנו עוד יותר לא לחרוג מההקצאה ומבקשי מכול )ג ללא שעוני(
להמשי בחסכו בכל תחו.
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מתק לשריפת ממיסי $בצל"פ
צל"פ מקדמת באופ נמר #את התקנת המתק לשריפת הממיסי  .המתק כולו יורכב החל מסו
אוקטובר ובתקופה זו אושר לצל"פ להסדיר את החנייה באופ מסודר ליד הבאר ואתר
ה"חומה ומגדל" שממול.
בינוי עמק חפר
בניית התשתיות הגיעה לשלב שהסתיימו העבודות התת) קרקעיות  :מי ,ביוב,חשמל,תקשורת .
הכביש המרכזי נמצא בגובה הסופי לפני אספלט לאחר שבוצעה החלפת קרקע וכיסוי מצעי.
הביצוע הקרוב יתמקד בקירות התמ והמסלעות בי השכונה לבתי הסמוכי מצפו .
נער מפגש תאו לכ ,ע הדיירי בבתי הסמוכי המסייעי מאד בשיתו פעולה ע הביצוע.
שכונת הרחבה
המועצה חתמה בשבוע האחרו ל)  24משפחות על טופס  4וה יאוכלסו בקרוב ג במצב הנוכחי לאחר
חיבור מי וחשמל  .הסחבת של ביצוע השכונה הצבאית עומדת להסתיי ובנובמבר דצמבר צפוייה
כניסה של כל הדיירי.
אנו מנסי לקד את ביצוע הגידור ע"י  CPMכולל שער חשמלי מכיוו הכביש העוק הקיי.
הכביש העוק&
נמסר לתכנו מפורט וראש המועצה מקווה שאח"כ יהיה ביצוע ברצ ע"י משרד התחבורה.
עדי לא ברור כיצד יבוצע הקטע החדש שיעקו את השכונה כולה ממזרח.
זה הכל להפע,שבת שלו
שחר טנא  /רכז המשק

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

למשקי הדרו דרוש/ה
מזכיר/ה
לעבודה במשרה מלאה.
קורות חיי יש להעביר למשקי הדרו "עבור מזכירה"
לפקס מס'  088611880או למייל mhadarom@mhadarom.co.il
פרטי בטלפו  088611830:אצל רותי פל

טיפי $לארגו הבית.
אפשר להעתיק את הכתובת המופיעה בגוגל או פשוט לרשו בעברית :טיפי לארגו הבית
http://meshy-women.org/Meshy/house/house.htm
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"שוטף קהילה"  ...........אחרון חביב!
בונוס  ) 2007חולק לחברי במהל חג הסוכות .החברי קיבלו תחשיב אישי.
בכל מקרה ,ישנו פער קט של כ –  . 20לחבר בי התחשיב שהוגש לחבר לבי מה שהתקבל בפועל.
הסבר :רגע לפני ההעברה נעשה תיקו אצל אחד החברי בנושא כמות הוותק .תיקו זה כמוב
השפיע על סה"כ החלוקה לחבר.

עובד/ת לכל בו – לכלבו בנגבה דרוש עובד/ת.
הגדרת התפקיד:
 עזרה בקבלת סחורה ,פריקתה וסידורה במדפי או במחס.
 טיפול מתמיד במלאי }מחס ומדפי{.
 טיפול מתמיד בסביבת העבודה הכולל ניקיונות ,סבלות ותחזוקה בכל בו ומחוצה לו.
 לימוד הקופות תפעול והשתלבות בתורנויות אחר הצהריי ,שבתות וחגי.
 יכולת לעבוד בצוות ויכולת לרכוש ידע וניסיו לצור לקיחת אחריות בעבודה בהעדר חברי
בצוות.
נמסר ע"י איל מיכאלי  +מנהל הכל+בו

פנסיה .תהלי #עדכו הפנסיה
צוות פנסיה הכי הצעה לנספח פנסיה מעודכ לחוברת השינוי .ההצעה הייתה בדיו בשיחת קיבו#
והתקבלו הערות .צוות פנסיה בדק וטיפל ומוכ להגיש זאת לדיו ציבורי.
מה מתעדכ במסמ – #עיקרי הדברי:$
 .1גובה פנסית מטרה ל – .. 3000
 .2העלאת תוספת תקציב לחבר/ה יחיד/ה שהיו בגיל פרישה ביו השינוי }תוספת "שארי פנימית{.
 .3תוספת תקציב " שארי פנימית" לחברי על פי קריטריו גיל ביו השינוי.
 .4גיל הזכאות לביטוח לאומי על פי חוק המדינה.
 .5קר מילואי להבטחת זכויות הפנסיה לחבר/ה שהיו בגיל פרישה ביו השינוי.
 .6תקבולי ביטוח לאומי ,משויכי לחבר על פי מה שמתקבל בפועל עבור מהביטוח הלאומי.
 .7מיסוי הפנסיה.
 .8היתכנות כלכלית של החוב האקטוארי לחבר.

שיחת

קיבו בנושא תתקיי ביו שני  26.10.09בשעה  19.00במרכז תרבות.
אריה שטראוס ישתת בשיחה .חומר מפורט ישלח לחברי לפני השיחה.

חשוב להשתדל להגיע להסכמות על הנספח היות והוא משפר במיוחד את מצב הכספי של החברי
בהצלחה!
היחידי בגיל הפנסיה.
חפיפה בקהילה  .מעבירי מידע ,מחשבות ,רעיונות ,תיקי ומהלכי.
החל מעתה ועד סו חודש אוקטובר נעבוד על הכנת תקציב קהילה . 2010
החל מה –  1לנובמבר ,הסמכות והאחריות עוברי ליונת .גבי ומירקי מסיימי.$
בשבוע הראשו של נובמבר אהיה עדיי במשרד לסידור ניירות ותיקי בלבד!.
ובעלו הבא – כמה מילי לפרידה
שבת שלום
מירקי
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למתנדבים בעם

נשבר ל מהקורה סביב? מהעוני והמצוקה? מהייאוש וחוסר התקווה?
בא ל לעשות שינוי ? בצעדי קטני ומדודי בלי תופי וזיקוקי? רק ע פעמוני
וצלצולי ענבלי? ההצעה הבאה בדיוק בשביל ,תפורה ממש למידת .רק המש וקרא!
ארגו "פעמוני "$ש לו למטרה לסייע למשפחות במצוקה להגיע לניהול חיי כלכליי ,מאוזני
ואחראי .הארגו מכשיר ומלווה מלווי משפחות שנכנסי למשפחה ומסייעי לה להבי את מצבה ,
לקבל ידע  ,כלי ומיומנות לניהול נכו של התקציב המשפחתי וליווי בתהלי ההבראה.
במילי אחרות )לתת חכה במקו דגה.
אז נכו שנדרשי זמ והשקעה אבל מה ה לעומת התמורה ,הסיפוק שבמפגש ע הצלחה?
לראות משפחה שעלתה על מסלול של עצמאות ואחריות ומתחילה לנשו ,להרגיש ולחיות?
זה מתוק  ,מצי ומשביע  ,מצוי לדיאטה ומותיר שפע של ידע!
קורס ההכשרה כולל חמישה מפגשי של שלוש שעות ,בשעות הערב ,והתשלו הינו בליווי של
משפחה בתו ההכשרה.
לפרטי נוספי אני לרשות.
להתראות
* אסתי הורובי )צביאלי( נייד050+6319486 :

*ל"חיזוק"+מובא קטע שפורס בעיתו ידיעות הקיבו #באותו נושא לפני כשלושה שבועות

יצאה מהמינוס
"אני משווה את עצמי לנגמלת מהתמכרות ,ועדיין חוששת לחזור למקום שבו הייתי .אבל
הכלים שקיבלתי הם מעולים ,ושינו את כל צורת החשיבה שלי"
רגע לפני שסגרו לה את מקורות האשראי בגלל חובות שהלכו וגדלו ,הצליחה חברת קיבוץ
מהצפון לעצור את ההידרדרות ולארגן מחדש את חייה * ותודה לעמותת "פעמונים"
סיגל )שם בדוי( היא ילידת מדינה דרום אמריקאית שעלתה לפני כ 25-שנה לקיבוץ בצפון הארץ .לימים נישאה
לחבר הקיבוץ ,ולשניים נולדו שני ילדים .לפני  15שנה נפרדו דרכי הזוג ,אך למרות הגירושים המשיכו להתגורר
בקיבוץ וחילקו ביניהם שווה בשווה את האחזקה של הילדים עד הגיעם לגיל .18
לפני עשר שנים עבר הקיבוץ של סיגל להתנהל במודל "רשת ביטחון" .היא ,כשאר החברים ,עברה לעצמאות
כלכלית מלאה ,שהתבררה כהרת גורל עבורה .למרות שעבדה בתפקיד ניהולי במפעל המקומי ,והרוויחה שכר מעל
הממוצע ,לא השכילה לנהל את הוצאותיה כך שלא יחרגו בגדול מההכנסות ,שהתבססו גם על  11שעות עבודה
ביממה.
סיגל שילמה כסף רב עבור תענוגות שונים ,לרבות בגדים ,חופשות בארץ ובחו"ל ,מוצרי חשמל ואלקטרוניקה,
סדנאות רוחניות וטיפולים אלטרנטיביים שונים.
בארבע חמש השנים האחרונות ,מדי חודש בחודשו ,הייתה נוהגת להוציא סך של 3,000עד  4,000ש"ח רק על
הסעיפים האלה .כך הצליחה לצבור לעצמה גרעון של  100אלף ש"ח ויותר בחשבון הבנק שלה" .רגע לפני
שהבנק הפעיל סנקציות נגדי ,לרבות החזרת צ'קים וביטול כרטיס האשראי ,פניתי לעזרת עמותת 'פעמונים'.
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הארגון הזה ,שמעסיק מעל אלף מתנדבים ,מסייע לבעלי קשיים כלכליים להתייצב על רגליהם ולנהל את חייהם
כראוי .זו עמותת חסד ,המנוהלת על ידי שלושה חרדים מבני-ברק ,אבל בניגוד לארגוני צדקה אחרים אינה מעבירה
סכומי כסף או מזון אלא 'אימון' ,שמלמד כיצד להתמודד עם התקציב הביתי .ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום.
המאמן מגיע אלייך הביתה ,ולאחר בחינה של כל ההוצאות וההכנסות הוא נותן כלים להתמודדות עם ההתמכרות
לקניות ולבזבוזים".
כיום ,לאחר חמישה חודשים של ליווי והדרכה ,מצליחה סיגל לנהל את חייה מחדש .היא ויתרה ,תוך כאב וייסורים
לא פשוטים ,על כל ההוצאות שאינן קשורות לקיום בסיסי ויומיומי .מדי חודש היא מחזירה סכום מוסכם

) 1,800ש"ח(

לבנק .הנסיעות הנהנתניות נעלמו כלא היו ,הסדנאות הרוחניות ייאלצו למצוא להן מטופלים אחרים ,על בגדים
ומוצרי חשמל אין מה לדבר" .גם על עוזרת הבית ויתרתי ,וכל נסיעה נשקלת כמה פעמים עד שהיא מתבצעת.
למדתי להתעסק בעיקר ולא בטפל ,ולהבין שמלבד אוכל ,חשמל ומים ,ניתן לוותר כמעט על הכול".
וכל זה בזכות התהליך?
סיגל" :היועץ מפעמונים הציב מולי מראה ,והתמונה הייתה קשה .במהלך התהליך בכיתי הרבה ,נקלעתי לחוסר
ודאות ולדאגה גדולה האם יישאר לי ממה לחיות ,אבל ארבעה חודשים אחרי גמר האימון אני רואה שזה אפשרי".
המצב שאליו נקלעת קשור להשתנות הקיבוץ?
ברור שכן .קודם לא היה לנו כרטיס אשראי או חשבון בנק .לא היו פיתויים כמו שיש עכשיו .יחד עם זאת ,אני לא
מתגעגעת לקיבוץ של פעם .רציתי את השינוי ואני מאושרת שהוא קיים .רק אני עצמי אשמה במצב שאליו הגעתי.
אני משווה את עצמי לנגמלת מהתמכרות ,ועדיין חוששת לחזור למקום שבו הייתי .שלא אעשה חשבון להוצאות.
אבל קיבלתי כלים מעולים ,והם שינו את כל צורת החשיבה שלי".
עוד חברי קיבוץ הלכו בעקבותייך?
"היה חבר נוסף שידעתי שהוא בגירעון לא קטן ולכן עניינתי אותו בקבלת עזרה מהעמותה .הוא בחר לא ללכת.
מרבית חברי הקיבוץ לא יודעים איפה הייתי לפני התמיכה ,והיכן אני היום .בפעמונים אומרים' :במקום לתת להם
דגים נלמד אותם לדוג' ,ואני מסכימה עם זה לגמרי .אכן ,זו עמותה של חסד אמיתי".
קרני עם-עד
)פורסם בעיתון ידיעות הקיבוץ(

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

לקיבו נגבה דרוש/ה מיידית
מנהל/ת לגיל הר#
כישורי $נדרשי:$
 הכשרה רלוונטית בחינו
 ניסיו בניהול חינוכי
 ניסיו בניהול כלכלי עסקי

 יחסי אנוש טובי
 ידע בניהול צוות עובדי
 חצי משרה

קו"ח יש לשלוח לפקס+08+6774305 :יונת
או למיילm_negba@negba.org.il:
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הודעה מצוות הנוי
שלו לכל החברי
במהל חג הסוכות קישטו את קיבוצנו סוכות רבות
מושקעות מאד ויפות .ע תו החג  ,אבקש
מהחברי שבנו סוכה לפנות את הסכ באופ מסודר
לפינת הגז הקרובה לבית .מי שאי בכוחו
לפנות את הסכ בעצמו,מתבקש לערו את הסכ
בצורה מסודרת ליד ביתו ולהודיע לאחד מאנשי
הצוות  ,ואנחנו נגיע ונפנה את הסכ בשבילו ..ע זאת
אבקש לא להתמהמה ע פינוי הסוכה משו
שהדבר מקשה עלינו את כיסוח הדשא )במקומות בה
עדיי הוא צומח (...

פינוי האשפה ופינות הגז.$כמה תזכורות לחברי $ולתושבי:$
.1שקיות אשפה )יש לקשור לפני השלכת לפח
.2לפחי $הירוקי $נית להשלי פסולת ביתית בלבד) .שאריות אוכל ,שקיות ,מוצרי פלסטיק קטני ,נייר וכדומה(
.3קופסאות קרטו וקרטוני $אחרי $בסדר גודל בינוני ומעלה יש לזרוק בקרטוניה.
קרטוני קטני אינ נאספי ע"י הקבל וה מצטברי .כאשר משליכי קרטוני לקרטוניה יש
לוודא שה אינ מכילי שקיות פלסטיק וחלקי קלקר מכיו שג אות הקבל אינו מפנה.
.4גז $וכל פסולת מוצקה מכל סוג שהוא )למעט בטו( יש לפנות לפינות הגז.
.5קיבוצנו משופע בכלבי $וחתולי $חמודי .יש להימנע מהשארת שקיות אשפה מחו #לבתי.
איסו פסולת שפוזרה ע"י כלבי/חתולי חלה על בעליה .אני מקווה לשיתו פעולה פורה בעניי חשוב זה.
שמירה על הסביבה הביתית דורשת מעט מאמ #ותשומת לב ותורמת לכ שנגבה תמשי להיות
נקייה לכולנו.
רק בשמחות

לירון ברזילי וצוות הנוי

ללירו וחבורת עובדי הנוי המסורי.
תודה רבה על העבודה הנהדרת וההשקעה.
רק פנינו ,וכבר למחרת התייצבו לירו ועובדי הנוי הנהדרי
גזמו ,סידרו ,ניקו והמקו נראה אחרת לגמרי מבריק ומצוחצח מדהי!
כל הכבוד ,פשוט כיי!!6
גיא ודנה אריאלי

שינויים בג'אמפו
עונת הרחצה הסתיימה ,הימי יותר קרירי וזה הזמ לעשות שינויי.
מתחילת אוקטובר ,הג'אמפו ייפתח שלוש פעמי בשבוע.

בימי :ראשו  ,שלישי וחמישי .מ  16:00עד .18:00
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אתר נגבה – www.negba.org.il
חברי שלא קיבלו ממני ש $וסיסמא בכדי להיכנס באתר " כניסה למערכת"  ,שהוא
חלק מוג לצפייה רק לחברי נגבה ,ורוצי לקרוא מה שיש ש.יצרו איתי קשר טלפוני,
או בצד השמאלי העליו באתר " צור קשר".
בחלק המוג לצפייה רק לחברי ,$נית לראות :ספר הטלפוני פנימי של חברי נגבה ,תוצאות
הצבעה בקלפי ,וא יהיו הודעות מיוחדות רק לחברי.
בחלק של " חדשות באתר" אות הודעות שרצות בצד ימי באתר ,אפרס קבצי חדשי שאני מעלה
לאתר ,וכ את כמויות הגש מתי שהוא ירד ואני מודדת....
מי שרוצה לפרס עצמו באתר ,יישלח אלי את הפרטי בקוב WORD #ללא לוגו או תמונה.
את הלוגו או התמונה השייכי לקוב #יש לשלוח אלי בנפרד.
חלק מהקבצי באתר ה בפורמט  ,PDFאלו קבצי שצרי להקליק עליה פעמי וה נפתחי
לקריאה )כ מופיע העלו באתר ( .תוכנת  PDFשומרת שלא נית לעשות בטקסט תיקוני.
שבת שלום
מאשקה ליטבק /מנהלת האתר – mashka@negba.org.il

חוג לידיעת הארץ מבוגרים-טיול מספר 1
תארי) 24.10.09 :#שבת (
נושא :הרודיו ועי כר
הדרכה :יהודה דג
מחיר 70:ש"ח
מסלול :נסיעה דר הר חומה  ,השכונה היהודית הראשונה בדרו)מזרח ירושלי ממול לבית לח.
עליה לתל הקבורה)הירשיו .סיור במרכיבי השוני בארמונות של הורדוס ,ירידה דר הבורות
והמנהרות ששימשו לאגירת מי ,לשטח בו נחשפו שרידי "קבר הורדוס" .נסיעה לעיר התחתית ,לארמו
המגורי ובריכת המי.
עי כר)ביקרו בכנסית יוחנ המטביל ,במעי ,בסימטאות הצרות של הישוב.
א יהיה זמ ,נסיעה לעי חניה  ,מעי נקבה בהרי ירושלי ועוד מקומות בסביבה#.
יש להצטייד בארוחת בוקר,צהרי ,מי כובע ,נעלי הליכה נוחות ,כס
)כניסה לג לאומי הרודיו ,כ) 11ש"ח לפנסיונר(

איסו& מהישובי:$
שדה יואב) ,06:30נגבה)06:35
הרשמה עד  .20.10בטלפו 08)6874250
טלפו ביו $הטיול :רבקה 050)5605386 :נאוה050)6432073 :

מכירת כלי בישול של Ecolon
ביום א'  18.10.09בין השעות  17:00-19:00תתקיים אצל חגית קידר
מכירת כלי בישול של חברת Ecolon
כלים ייחודיים מחומרים טבעיים ובעלי ציפוי קרמי.
* ללא פליטת חומרים רעילים * .עמידים בפני שריטות * .בעלי פיזור חום אחיד.
תשלום :אשראי ,מזומן ,צ'קים
חגית
כולכם מוזמנים .תודה רבה.
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Sing-along- with Sandra
ENGLISH THE FUN WAY

חוג אנגלית לילדי מהגיל הר )מגיל  3שני(
הורי וילדי המעונייני ירשמו בבקשה ברשימה התלויה בלוחות המודעות בבתי הילדי
חוג אנגלית מיוחד לילדי מכתה א' עד כתה ג' נא לפנות אלי בנייד 0507804388
סנדרה פרכטמן

מפגשי קבוצות.
בסוכות מסורת מזה שני ,מארחי ציפי ומאיר מינדל את בני קבוצת " שלהבת") .בנגבה נשארו מאיר מינדל ואלי שלח(
המפגש נמש אל תו הלילה והניב מאקמה פרי עטו של מאיר.

התכנסו לה הערב
נערות ונערי,
שגילו את המקור
למעיי הנעורי
מסביב  צרות בשפע
מחלות ומסכנות
א אצל  רק טוב ונחת
יושר ,רוגע וכנות
"לוטו"",טוטו"",וינר"" ,פיס"
סת ברכה לבטלה
זאת למדו מנעוריה 
אי התפרנסות קלה
כל אחד רכש מקצוע
לא סומכי על שו נסי
חייה זורמי ,וכבר
יש איל של יוחסי
לא נגררנו אל הפשע
לא נשפטנו ע קלו
לא גנבנו ,קצת חטאנו
פה וש "רפורט" ,עוו

ה"שלהבת" הבוערת

אי קרה הנס ,הפלא ?
אי נמנענו מלמעוד ?
אי המשכנו ,התפתחנו
לא פסקנו מללמוד
יש תשובה אחת זאת נגבה
)לא דיברה גבוהה ,גבוהה(
מימי  ,משמאל ראינו
מסירות ,תחושת חובה
והיו בבית אבות
בני תשעי גרי ,בנות מאה
חמושי ב...לב זהב
עבור כל איש הוא רע
ה שותי ממעיי
ומימיו צלולי,קרי
בזכות נגלה ג לנו
מעי הנעורי

מאיר מינדל" ,שלהבת",
נגבה,סוכות2009

כנס קבוצת "השחר"
 20שנה לאחר הכנס האחרו ,בחול המועד סוכות התקיי כנס של קבוצת השחר במועדו.
קבוצת השחר כללה את ילדי רוחמה  ,כפר מנח ונגבה.
היוזמה לכנס הגיעה מכפר מנח .ההכנה התבשלה במש שנתיי ולאט לאט הצליחו המארגני,נציגי
מכל קיבו) ,#לא נלאה בשמות כדי לא להחסיר ( להזיז כ) 40איש כולל בני זוג.
אוכל לא חסר וכנראה שג סיפורי . .התחילו בהנחיה ותו כדי אנשי דיברו והיו שיחות לעומק.
מאיה
היה מרגש ומעניי ולמשתתפי נשאר רצו למפגשי נוספי במרווחי קצרי יותר.
ובהמשך -סיפור
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הסיפור של דרורי

בכנס קבוצת "השחר" שנער #בהצלחה רבה לפני זמ קצר בנגבה הוזכר הסיפור הבא:

"שנית )מ(מצדה לא

תיפול" .הש לסיפור לקוח מתו "מצדה" של המשורר יצחק למד )אי

קירבה משפחתית( .ובעצ צרי היה להיות "ממצדה לא תיפול" ,כי כמעט ונפלנו מצוק מצדה.
ומעשה שהיה כ #היה:
הטיולי השנתיי של חניכי המוסד החינוכי בנגבה היו לש דבר .בדר כלל השכבה הבוגרת הייתה
מטיילת ביחד ) שלוש או ארבע קבוצות( .את הטיולי היה מכי מחנכנו נחו צביאלי ז"ל בקפדנות רבה
ובתכנו מדויק .בחלק היו אל הנגב שעדי לא היה כמעט מטויל בשנות החמישי .הנסיעה הייתה
בעיקר במשאיות ע ספסלי  ,משולבת ע הרבה הליכה רגלית.
באביב  1954הטיול היה לכמה ימי $לנגב וכמוב שכלל ג $את מצדה.
עלינו לצוק בשעות הבוקר דר ה"דייק" הרומאי )שביל הנחש עדי לא הוכשר ( .בזמ הסיור סיפר נחו על
עמידת הגבורה של אנשי מצדה ועל התאבדות המשותפת כדי לא ליפול חיי בשבי הרומאי.
ראינו את בורות המי  ,את המחסני וג את שרידי ארמו הורדוס .הגיעה השעה לרדת מהצוק
ונאמר כי חוזרי באותה הדר בה עלינו.
אול אנחנו ,כמה בני מהקבוצה הבוגרת "השחר" חשבנו שהדבר קל מדי ואולי משעמ ,והחלטנו
למצוא לנו דר חליפית לירידה מהירה .יתכ וג רצינו להרשי את הבנות של השכבה ויתכ וריח
הרפתקה עלה באפנו .בכל אופ עזבנו את המטיילי וחיפשנו לנו שביל קיצור בצד דרו של הצוק.
בהתחלה מצאנו "שביל עיזי " צר ונראה היה שנוכל להמשי איתו .אול בהמש התברר כי אנו
מגיעי למצוק ויש לפנות לכיוו אחר .בינתיי ירדנו כבר למרחק גדול מהצוק וג קפצנו כמה פעמי
לתו ערוצי מה לא נית היה לעלות חזרה .קשר ע שאר המטיילי לא היה לנו כמוב והחלטנו
להמשי לכיוו כללי של י )המלח אותו ראינו רוב הזמ .מידי פע הגענו למצוקי וירדנו מה תו
כדי דרדור אבני שכמעט סחפו ג אותנו אית .הזמ נמש והיה כבר ברור שלא נגיע לפני שאר
המטיילי אלא אחריה ,א נגיע בכלל.
אחרי מאמצי רבי  ,כשאנחנו כבר עייפי וצמאי מאד הגענו אל הדר שהובילה אל המשאיות
שחיכו לנו למטה .ש כבר חיכו לנו שאר המטיילי מודאגי וכועסי.
המחנכי ובראש נחו קיבלו אותנו ברגשות מעורבי :מצד אחד שמחו שלא נפגענו וחזרנו בשלו.
מצד שני הרוגז עלינו היה גדול ואיתו ג הצור בענישה .קוד כל ננזפנו בפני כל הקהל שעמד במקו.
הובטח לנו דיו נוס וג עונש מתאי אבל הטיול המשי.
העונש החמור ביותר באותה תקופה היה יכול להיות לא להשתת בטיול הבא.
אול לאחר חזרתנו ללימודי קרו כמה דברי שכנראה השכיחו את האירוע:
היינו צריכי לקבל עונש נוס על "סחיבת" הבוטני ) .סיפור בפני עצמו(.
לא היה תקציב לטיול הבא  .אנו "הזדנבנו" מאחורי הטיולי של תנועת הנוער בנגב" ) .זאת אר#
דמוקרטית וכל אחד יכול ללכת לא שהוא רוצה"( .באותו מחזור של טיולי היה "חמסי" חזק ואחד הנערי
"התייבש" ונפטר לצערנו .כ שבבית שמחו שחזרנו בכלל שלמי ובריאי מטיול זה.
לקראת הטיולי הבאי כבר הצטרכו אותנו כמלווי לכיתות הצעירות.
וכ נסלח לנו טיול מצדה ההוא ,וג הבטחנו ש"שנית ממצדה לא ניפול" .כדברי המשורר.
דרורי למדן.
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תרבות בונה קהילה
בשמחה רבה חגגנו את חג סוכות בהפנינג אחה"צ לכל המשפחה.
היה שמח ומוצלח והכול בזכות "התפוזי" הילדי והצוות שארגנו אירוע
מקסי ומלא חוויות .כל הכבוד לכ והמשיכו כ ותודה גדולה לצוות.
וג) ערב משחקי למבוגרי) מיוחד ומעניי ומי שלא בא הפסיד!
ובהזדמנות זו:
בדיוק לפני שנה נכנסתי לרכז את התרבות בנגבה ומצאתי עשייה והרבה רצו טוב של רבי מחברי
הקיבו .#מבחינתי הייתה זו שנה טובה לתרבות ע חגי יפי ,אירועי מיוחדי וחלומות שמומשו
)חדר האוכל והג'אמפו למשל(
ע העשייה בא התיאבו לעוד ותוכניות רבות נרקמות לשנה הבאה) פרטי על כ בהמש...
בימי הקרובי אני יוצאת לחופשת לידה מחליפה אותי בתקופה זו ליל מרגלית.
בכל פנייה ובקשה נית לפנות לליל.
שבת שלום ומבורך לכולם!

סיון רוט

תודה ענקית לך סיון על כל העשייה וההשקעה במשך השנה  -מכל בית נגבה.

נשמט בטעות מעלון הקודם

ברכות
לנאוה ומשה מוסן להולדת הנכד נועם
בן לעינב ואילנית אח לאיתי
רק נחת ושמחה
בית נגבה

לשושנה שופט
איחולי החלמה מהירה.
מקוים לראותך בקרוב מאד בבית
המשפחה ובית נגבה

ברכות ומזל טוב
לעדנה ועידו למדן
לנישואי זיו עם בח"ל ליטל
רק אושר נחת והרבה שמחה
בית נגבה
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