עלון שבועי של קיבוץ נגבה
עלון מספר  (2796) 6יז' חשון תשע"ג 2.11.12

עננים וירח בשמי נגבה .צילומים :בארי גונן
ָשׁןב ִמּ ְק ֶט ֶרת ְמ ַע ֵשּׁן
יְלה לֹא י ֵ
ָר ַח ַבּ ָשּׁ ַמיִם לֹא ָע ַצם ֶאת ָה ֵעינַיִם ָכּל ַה ַלּ ָ
דּוֹד י ֵ
יְלה
כּוֹכ ִבים ִמ ְת ַרגְּ ִשים ָכּל ַה ַלּ ָ
תּוֹך ָהאַף ַה ָ
כּוֹכ ִבים ֶאל ְ
ְֶה ָע ָשׁן ָעף לוֹ ָעף ַל ָ
ִמ ְת ַע ְטּ ִשׁים ַע ְט ִשׁי ...אנדה אמיר פיקרפלד
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סיכום ישיבת מזכירות מיום 22.10.12
נוכחים :אביגיל לוין ,אהרון קאופמן ,לירון ברזילי ,אסיה מרגוליס.
חסרים :פנינה צ'רניאק  ,טל סלמונה ,ג'קי נאור ,גבי שטראוס
על סדר היום:
 .1דו"ח מהחלטות ועד האגודה הקהילתית  -בחירת יו"ר האגודה ,דיווחים נוספים.
 .2מטרות ויעדים "קיבוץ חברים" לשנת  ) .2013חומר רקע ישלח בהמשך(
 .3תוכנית השקעות קיבוץ חברים לשנת ) . 2013ריכוז הפניות ישלח בהמשך(.
 .4נועה )סיוון( ועופר יפרח – קבלה לחברות.
דיון והחלטות:
 .1נושא ועד האגודה וגיבוש צוות לאיתור מנהל האגודה .למזכירות הקיבוץ דווח על הדיונים בועד האגודה
שמטרתם להמשיך רוח אחידות בין ההרחבה לבין חברי הקיבוץ .יו"ר זמני של ועד אגודת מתיישבי נגבה
מוביל קו מאוזן ואחראי  .בקרוב יידווח על ההתקדמות בבחירת המנהל.
 .2הרכב הצוות לבחינת המס הפרוגרסיבי .אושר צוות לבחינת המס הפרוגרסיבי .אבו וילן ,דוד צביאלי
)תמיכה מקצועית( ,יואלי ברקאי ,אהרל'ה קאופמן אסיה ויורם כהן.
 .3ישיבה עם דיירי האמצע כחלק מהמהלכים של שיוך הדירות :צוות שיוך דירות נפגש עם הדיירים  ,דן
וגיבש הסכמות לנקודות שטרם נסגרו :מבינהן  :האם עוברים או לא ,לדירה המשוייכת להם בתקופת זמן
מוגבלת .הוסכם שלא להגביל את הדיירים בעתוי המעבר.
נשאלה שאלה :האם ההצעה זו לא תיפגע במאגר דירות מבונות לבחירת הבנים שרוצים לשפץ בית ישן.
תשובה :אין ביקוש רב מצד הבנים לדירות המבונות .עיקרון של עיתוי חופשי מאפשר לקיבוץ לתמרן עם
דירות פנויות להשכרת ביניים לבנים המתכננים בניה.
חוסר בדירות להשכרת ביניים -זו המצוקה אמיתית במהלך קליטת הבנים.
 .4קבוצה של בנים ביקשה הבהרה על דמיון/שוני בין ההסכם המתגבש כרגע לשיוך חוזי של חברי קיבוץ
ותיקים לבין ההסכמים שהם חתומים עליהם .הפגישה תתקיים עם אסיה ,שם טובסרנגה ועו"ד אלון וילנר
במועד שנקבע .התקווה להשתתפות רבה של הצעירים.
 .5צוות משאבי אנוש.
צוות משאבי אנוש )בריכוז אראלה למדן ( נפגש לגבש את דרכו החדשה .הצוות גיבש נייר עבודה.
בעזרתו יגובש צוות רחב יותר שייתן מענה לצרכים נוספים .כפי שהוחלט במזכירות יתקיים דיון משותף
של ההנהלה הכלכלית ,ועד אגודת מתישבי נגבה ,ומזכירות הקיבוץ מול נייר עמדה זה.
 .6בית נעם .דווח על איתור מועמדת מתאימה שעשתה רושם מצויין על צוות מנהלת "בית נועם".
לאחר סגירת ההסכמות איתה ,היא ביטלה את מועמדותה .במהלך השבוע מינהלת בית נועם תערוך
עורכת ראיונות עם המועמדים החדשים
 .7בחירת פיט לייטבודי כמחליף לאלי שלח .אלי חזר לעבוד כמשווק של "תדביק" .בהדמנות זו
המזכירות בשם החברים ,מודה לאלי על שנות השקעתו בחצר ובחברים ומאחלת לו רק טוב בהמשך דרכו.
פיט קיבל חודש חפיפה וכבר נותן מענים בשטח -בהצלחה גדולה לפיט.
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דיון בסעיפים שעל סדר היום:
 .8משפחת סיבוני -תחילת העבודה במגרש .לפנים משורת הדין מש .סיבוני מתחילה באישור הקיבוץ
בעבודות הבנייה כל שאר חברים המתעתדים לבנות ,ממתינים לתוכנית תשתיות ואומדני הפיתוח מפורטים.
עם המשפחה נחתם הסכם המפרט צורת עבודה מתואמת עם הקיבוץ.
דיון והחלטת בסעיפים שבסדר היום.
 .1יעדים ומטרות של קיבוץ חברים לשנת 2013
סעיף יעדים ומטרות של קיבוץ חברים לשנת  2013נדחה לישיבה הבאה עקב מיעוט משתתפים.
התקיים דיון מקדים בלבד .הדיון יתקיים שנית עם יתר המשתתפים.
 .2דיון מקדים בבקשות של מנהלי התחומים להשקעות לשנת 2013
דיון בטבלת ריכוז הבקשות :התקיים דיון מקדים בטבלת הנתונים שהוצגה לחברי המזכירות.
הדיון המפורט יתקיים בישיבה הבאה.
 .3נועה סיוון ועופר יפרח – מועמדים לחברות בעצמאות כלכלית בנגבה.
נועה סיון ועופר יפרח לחברות.
אסיה מקדימה את דיון על המועמדים ומדווחת ששני בני זוג עברו בהצלחה את הבדיקות המתבקשות
בתהליך הקליטה בנגבה ,ומצרפת המלצה חמה של תרצה ברוק )ועדת קליטה( לקבלם לחברות.
נועה ועופר הוזמנו להציג את עצמם:
שיחה עם נועה ועופר:
נועה :תמיד היה לי ברור שכשאקים משפחה היא תהיה כאן בנגבה .עופר אוהב את הסביבה הכפרית
וזה פישט את הדברים.
עופר :אני אוהב סביבה כפרית ונוצר לי קליק מהיר עם הקיבוץ.
נועה :עובדת בחברת "קוקה קולה" בבני ברק .הנסיעה ארוכה וזה לא פשוט ,אך יש הרבה עצמאות וגמישות.
כרגע גרים באשדוד .מתכננים לשפץ בית בעשרת הבתים תוך המשך המגורים באשדוד.
החלטה:
המזכירות ממליצה בחום לקבל את נועה ועופר יפרח לחברות בנגבה ומאחלת להם ולנו דרך צליחה.
סיכמה ,אסיה
***************************************************************************************************

פרוטוקול שיחת קיבוץ שהתקיימה ב 23.10.12 -
נוכחו 24 :חברים
על סדר היום:
 .1אישור השיחה להמלצת המזכירות להמשיך את הקדנציה של אבו וילן כיו"ר הנהלה כלכלית.
.2אישור השיחה וקלפי להחלטת המזכירות והנהלה הכלכלית מיום  22.6.12בנושא גובה פנסיית המטרה.
.3אישור שיחה וקלפי להחלטת מזכירות מיום  9.7.12לגבי זכויות פנסיוניות של ילידי שנת  1951ואילך.
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אספה של חברי האגודה שיתופית "קרן מילואים לחברי נגבה" )חברים בקיבוץ הישן(
על סדר היום :החלפת חבר בדירקטוריון הקרן.
.1אישור השיחה להמלצת המזכירות להמשיך קדנציה של אבו וילן כיו"ר ההנהלה הכלכלית
חברי הקיבוץ קיבלו לפני השיחה את דף העמדה של אבו ודף עמדה מפורט של המזכירות.
אבו הוזמן להציג את הראיה האסטרטגית העסקית שלו ותוכניותיו לעתיד.
אבו פירט לפני החברים הן את ביצוע היעדים שנקבעו בתוכנית הכוללת והן דרכי עבודתו .אבו נתן
הבהרות בנושא המעורבות הפוליטית שלו ויכולתו להקדיש זמן ולהמשיך לתרום לנגבה בהובלת
התהליכים העסקיים המשמעותיים.
הנימוקים שנשמעו בשיחה :אבו חשוב לנגבה ,חשוב לא פחות לא לזנוח את פוטנציאל העסקי של חברי
הקיבוץ ולדאוג ששדרת הניהול תישאר בידי חברי הקיבוץ.
חשוב שבין שלושת המנהלים היום :טלי ,אסיה ואבו נוצרו נוהלי וקשרי עבודה פוריים.
נשאלה שאלה של נוהל ,האם ההצבעה בשיחה תקינה ,כאשר שאר ההחלטות מועברות לקלפי?.
התשובה שניתנה שלגבי בחירת יו"ר הנהלה כלכלית זאת ההוראה המפורשת שנבדקה גם עם מבקר הפנים.
החלטה :ללא מתנגדים שיחת קיבוץ מאשרת המשך קדנציה של אבו וילן כיו"ר ההנהלה הכלכלית.
.2גובה פנסיית המטרה.
לאחר דיון ממצה ,השיחה מאמצת את הנוסח הבא לגבי פנסיית המטרה) :תוספת של אבנר ברזילי להחלטת
המזכירות(.
החלטה :שיחת הקיבוץ מאמצת את ההחלטות שהתקבלו במזכירות הקיבוץ ,בהנהלה כלכלית ובצוות
הפנסיה וקובעת את נוסח הבא לאישור הקלפי:
"השיחה רואה בהגדלת הפנסיה לחברי נגבה יעד ראוי הנמצא בעדיפות גבוהה ומקבלת את עמדת התנועה
שיעד הפנסיה אליו שואפים צריך להיות  50%מהשכר הממוצע במשק הישראלי .יחד עם זאת
כל שנה ייבדק מימושו של היעד האופרטיבי בסמוך לקבלת המאזנים השנתיים של הקיבוץ ,בהתאם
ליכולת וסדרי העדיפויות של המקורות והשימושים של נגבה"
ללא מתנגדים השיחה מחליטה להעביר את ההחלטה לאישור הקלפי.
.3זכויות פנסיוניות של ילידי שנת  1951ואילך.
ללא מתנגדים השיחה מחליטה  :להעביר לאישור הקלפי את המלצת המזכירות וצוות הפנסיה לבטל
מדרג של ילידי  1951ולראות בקבוצת חברים זו קבוצת חברים בעלי זכויות וחובות כמו שאר חברי נגבה,
בכפוף לנוסח שפורסם לחברים .
אספה של חברי האגודה השיתופית " קרן מילואים " לחברי קיבוץ נגבה.
החלטה  :האספה מאשרת קיום קלפי לבחירתו של אילן מיכאלי כחבר בדירקטוריון הקרן במקומו של
יוסי צביאלי שהודיע על סיום תפקידו בו.
סיכמה ,אסיה
הצבעה בקלפי )מצביעים רק חברי קיבוץ ישן(
ביום חמישי  1.11.12בין השעות 16.00 – 19.00
ביום שישי  2.11.12בין השעות 08.00 – 13.30
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מידע מצוות מש"א
תרצה ברוק מצטרפת למזכירות במקום טלי אריאלי שפרשה .תרצה קבלה את מספר הקולות הרב אחרי
החברים המכהנים כבר במזכירות .בהצלחה לתרצה ,התמדה בנוכחות ותבונה בדיונים ובהחלטות.
מכרז לתפקיד רב"ש )רכז/ת בטחון ( בנגבה
אנו פונים אליך להגיש מועמדותך לרב"ש נגבה ) חצי משרה (
תיאור התפקיד :
 אחראי על השומרים ,תדרוך ,בדיקה ,ביקורות.
 אחראי על כתת הכוננות היישובית.
 חבר צוות החרום היישובי.
 אחראי על מרכיבי הביטחון ביישוב ,בדיקתם ,דרישה לתיקונים ודרישות מקב"ט המועצה לתקצב
שיפורם באופן שוטף.
 אחראי על פתיחת המקלטים ,כולל ביקורת על כשרותם .על הרב"ש לדרוש תקציב על פי צורך
מקב"ט המועצה לצורך טיפול במפגעים במקלטי הישוב.
 בקורות צופרים מול פיקוד העורף.
 קשר הדוק עם קב"ט המועצה ,עם פיקוד העורף ומג"ב ,המטרה תגובה מהירה לכל אירוע.
 בעת חרום מקבל את ההתרעות הספציפיות מקב"ט המועצה  24שעות ביממה.
 מוטיבציה גבוהה ,שעות עבודה לא מקובלות ומוכן ל"התאבד " על התפקיד.
 אחראי לכתיבת תכנית עבודה שנתית בתחום האבטחה בנגבה ,וביצוע בקרה על מימושה.
 גיוס אנשים למתמיד.
דרישות המועמד/ת
 שאינו/ה בעל/ת עבר פלילי ) ר"פ (
 יכולת ניהול תקציב.
 יכולת ניהול עובדים.
 בעל/ת מוטיבציה גבוהה ראייה מערכתית.
 ניסיון בשרות קרבי )יתרון(
 בוגר/ת קורס רב"ש מתנדב – )המועמד/ת הנבחר/ת ישלח לקורס זה לפני תחילת תפקידו(
המתאימים יבצעו ראיון עם קב"ט המועצה .
לשליחת קו"ח dekel.h.cohen@gmail.com
בהצלחה  ,אורן מלכין מטעם ועד האגודה

דקל כהן 0524007347

בריונות
שלט גדול שנקבע בשער הדרומי לנגבה לזכותה של ראש המועצה האזורית מטי צרפתי
הרכבי,
ניתלש ממקומו ונעלם.המתנכלים האלמונים מנסים להוביל את מערכת הבחירות לראשות המועצה
למקום שאסור להגיע .אני מקווה להמשך התמודדות שקטה ותרבותית.

אילן גורן

מדינת ישראל
משרד הפנים

תאריך
סימוכין :
לכבוד
________

א.ג.נ,.

הנדון  :בחירות במועצה האזורית יואב
הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:
.1

ביום כ' כסלו ה'תשע"ג ( 4בדצמבר  ,)2112תיערכנה בחירות למועצה האזורית יואב.
מועצה אזורית זו כוללת את היישובים הבאים:
א .אל עזי
ב .בית גוברין
ג .בית ניר
ד .גלאון
ה .גת
ו .ורדון
ז .כפר הריף
ח .כפר מנחם
ט .נגבה
י .נחלה
יא .סגולה
יב .קדמה
יג .רבדים
יד .שדה יואב

.2

עקב ההיקף המצומצם ,יחסית ,של הבחירות לא תיפתחנה קלפיות בבסיסי צה"ל לשם הצבעה
בבחירות הנ"ל.

.3

חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) ,התשנ"ד –  ,1994סעיף  , 4מורה על שחרור
מפעילות צבאית ,חייל הרשום בפנקס הבוחרים והמבקש להצביע ביום הבחירות .במידה ולא ניתן
לשחרר חייל מפעילותו הצבאית יש לשחררו בסוף השבוע שקודם למועד הבחירות לצורך הצבעה
בקלפי חיילים מיוחדת.

.4

לפיכך ,אודה על שחרור חיילי יחידתך המתגוררים בתחומי המועצה האזורית יואב לצורך הצבעה
ביום הבחירות האמורות או בקלפיות המיוחדות לחיילי צה"ל שתיפתחנה בבניין המועצה האזורית
בסוף השבוע הקודם לבחירות  -מיום חמישי ט"ו כסלו ה'תשע"ג ( 29בנובמבר  )2112ועד מוצאי
שבת ,י"ז כסלו ה'תשע"ג ( 1בדצמבר .)2112
בברכה,
מנהל בחירות

העתקים :יוסף ברון ,המפקח הארצי על הבחירות (בפועל).
____________________________________________________________________________
רחוב התע"ש  ,32קומה  ,3כפר סבא   44434טל   90-0090099 :פקס 90-009002494 :
e-mail - bechirot@spring.gov.il * www.moin.gov.il
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שיוך דירות ואיזון עכשיו  /שיוך ואיזון בעת המימוש
אני מבקשת לקבל הסבר )יתרונות/חסרונות( ממובילי תהליך השיוך והאיזון לגבי שתי אפשרויות קיימות:
.1שיוך ואיזון עכשיו
.2שיוך עכשיו ואיזון בעת מימוש הדירה
לצערי עד היום לא הצלחתי לקבל הסבר .לא הייתי רוצה לשמוע ולפגוש "הרמת כתף" של חוסר הבנה,
גם אחרי ההצבעה .ובכן השאלה :מדוע שלא נאשר עכשיו ומיד את ההסדר החוזי והפיכת הדירה כנכס
אישי ,אך נדחה את האיזון למועד המימוש )כאשר יצטרכו היורשים לקבל את הנכס ,הם יחויבו/יזוכו
בהסדר עם הקיבוץ(? אולי טועה ,אך יתכן שקל ופשוט יותר להסדיר עכשיו ולסגור את נושא האיזון – גוף
קיבוצי כלשהו יקבל תשלומי העברה מחייבים ויעביר לזכאים ונגמר התהליך .עד החלטה זו לא השתנו
נטל כספי על חברים בגין השיטה החברתית קיבוצית הקודמת שהייתה נהוגה .לא סביר לעשות זאת
באופן שרירותי בהתעלם מחוסנם הפיננסי של ה"חייבים" .מה ייעשה ל"בית אב" שיתעקש לא להיכנס
להסדר החוב .האם תיגזל ממנו בעלותו על הדירה ,או החוב יוסדר בעת מימוש זכות ההורשה?
עדין זוכרת את המאבק של הדור השני – ההתניה והדרישה לבנות בכל פעם סטנדרט חדש ומתקדם של
דירות ,ולברוח משוויון מלאכותי? כששאלתי את עורך הדין בנושא השיב לי ש"ישנם קיבוצים שהתנו
את הבעלות על הנכס עם תשלום מלוא החוב – עכשיו" .האם זו תשובה שנמצאת במישור הדיון שלנו?
האם גם זו חלופה לדעת העוסקים בנושא?
שושה וילן

מצפה לשמוע את ההסברים.

הילדה וצביצ'קו יקרים,
התרגשות רבה עברה עלי עם קריאת הספר של צביצ'קו":רציתי לחיות ולהקים משפחה".2012 ,
צבי בן למשפחה יהודית מאושרת בצ'כיה ,בה גדלו והתחנכו שמונה ילדים .ילדות של שובבות
ולמידה ב"חיידר" ,ספורטאי מצטיין בריצה למרחקים קצרים .טיפוח של קשר מיוחד עם אמך ועם אחיך.
ושבר ענק בגיל הנעורים ,עם פרוץ מלחמת העולם השנייה .מקומות מסתור ,רעב ,בריחה מקרון המוות,
כושר ערמומיות והישרדות אל מול קלגסי הנאצים שהתנכלו לך ולמשפחתך.
מאבק אדיר לחיים ושמחת חיים איפיינו אותך על אף האבדן הטראגי של הוריך ואחיך במחנות המוות.
אתה עולה לארץ ,מקים משפחה עם הילדה אהובתך ושניכם מגדלים ארבעה בנים באהבה ובחום תוך
טיפוח שרשים בנגבה ובישראל.
אני מתקשה למצוא את המילים כדי לתאר את הערכתי על כוחות הנפש ושמחת החיים שבך צבי.
המוטיבציה לתרום לחיי הקיבוץ ,הקמת קן השומר הצעיר באשקלון תוך התלהבות של בנייה ויצירה יש
מאין .שתמשיכו אתה והילדה בנועם היחד שלכם ,בקשר החם עם החברים והמשפחה ,ועם הרופאים
שהיו בנגבה לאורך השנים.
בהערכה רבה
אראלה למדן
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מר יוסף דוריאל ומר משה טימור שלום רב.
הח"מ מאזין כמעט בקביעות לתכנית השבועית "שישי אישי" ,בדרך כלל בעניין ובהנאה .אני גם
מודע לכך שהיא איננה )ולא צריכה להיות( משדר רשמי של דובר צה"ל .אך התוכנית ששודרה בליל 19-20
לאוקטובר ברשת ב' ,בה סיפר מר דוריאל על יצחק דובנו ז"ל דברים "שאינם כתובים בספרי ההיסטוריה"
כלשונו ,הייתה מקוממת.
אני יליד קבוץ נגבה ,נולדתי ב 3 15/07/1948-ימים לאחר הקרב הגדול על נגבה ו 4-ימים לפני נפילתו של
אבי בהגנה על הקיבוץ .אנו ,ילדי נגבה בכלל ויתומי המלחמה בפרט ,גדלנו כל חיינו על מורשת עמידתו
האיתנה של הקיבוץ במלחמת העצמאות ועל גבורת אבותינו ששילמו על כך בחייהם .על יצחק דובנו ,מפקד
נגבה שנהרג ,שמענו כילדים ,למדנו כנערים והפנמנו כבוגרים .לימים ,התגייסתי לצה"ל והשתתפתי ב5-
ממלחמות ישראל ,תחילה כמפקד זוטר ולבסוף כקצין בכיר בדרגת אל"מ .סיפורי קרבות ,לקחי מלחמות,
ואף המחלוקות המלוות אותם אינם זרים לי .אני יודע מניסיוני האישי שההיסטוריה הצבאית ,פנים רבות לה.
חוויתי על בשרי אירועים שלאחריהם ,לעתים בהגיגי זיכרון בלבד ,זכו לוחמים לצל"ש או טר"ש ולחוקרי
ההיסטוריה לא נותר מי שיספר את העובדות כהווייתן.
מר דוריאל ,שבדרך כלל מביא לתוכנית דעות ביקורתיות אך מבוססות על חוויות והתנסות אישית ,הביא
הפעם סיפורים ששמע ממפקד גד'  53של חט' גבעתי בימים ההם .הסיפורים כה אמינים בעיניו עד כי ניתן
להעלותם לשידור ברדיו ולראות בהם חיזוק לטענתו של מר דוריאל כפי שנאמרה בסוף דבריו )ציטוט(" :לא
הייתי מזכיר את כל הפרשה אלמלא תרבות זו ,של הכתרת גיבורים שלא היו אשר המשיכה ללוות אותנו גם
במלחמת יום הכיפורים ושמשה לקידום מפקדים בלתי ראויים ללא הפקת הלקחים מכישלונותיהם".
ישבתי והקשבתי חזור והקשב לתכנית המוקלטת ונדהמתי מהקלות הבלתי נסבלת בה ניתן לצאת כנגד
המורשת שלנו .נדרש כאן יותר מאומץ לב ציבורי .נדרשות כאן הוכחות ולא סיפורים .את הקביעות הפסקניות
על הקשר בין נפילתו של מפקד נגבה לבין מבנה התעלות ,את טענת הכישלון בתפיסת המשטרה עם עזיבת
הבריטים ומחיר הדמים שהוא גבה ,את הקשר בין מעמדו של דובנו לבין שיוכו הפוליטי ,את כל אלה יש
לגבות במקורות לעשות זאת באחריות ובזהירות .אתם בודאי יודעים כי העדפה )פרוטקציה( יכולה אמנם
לפתוח דלתות אך איננה תחליף למנהיגות ויכולת אישית ובודאי לא בתקופת מבחן כמו מלחמה.
ועתה אדונים נכבדים ,עוצו לי עצה:
למי להאמין? לסיפוריו הרהוטים של מר יוסף דוריאל או אולי למורשת הקרב הרשמית של מדינת ישראל?
למען הסר ספק ,אשמח לשמוע ממר יוסף דוריאל כיצד למד וגיבש את דעתו על יצחק דובנו ז"ל ומה היו
מקורותיו.
ב ב ר כ ה,
אבי שדמי
057-7781981
רח' ברקן  ,48יבנה 81500
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דרוש/ה נהג/ת להסעת מדריכים
דרוש/ה נהג/ת להסעת מדריכים לבית הספר "שדות יואב" ובחזרה .
שעות ההסעה הן:
 8:30- 7:30כל יום
 12:00-13:00ימי ג' ד' ו-ה'
 13:00-14:00ימי א' ו-ב'
תחילת עבודה מיידית
למעוניינים יש ליצור קשר עם טלי כהן
רכזת החינוך הבלתי פורמאלי
בטלפון0542349699 -

דרושים מדריכים לחינוך הבלתי פורמאלי בקיבוץ נגבה!!!
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'-ג' ,
בין השעות  11:00-16:00בימי לימודים
ובין  7:00-16:00בחופשות.
הכניסה לעבודה היא מיידית.
למעוניינים יש ליצור קשר עם טלי כהן
רכזת החינוך הבלתי פורמאלי
בטלפון0542349699 -
או לשלוח קורות חיים למיילnegbabf@gmail.com :

טיול לירושלים" :המשולש הירושלמי – בין קודש לחול"
יום שישי–  16.11.12הדרכה :שרית פרי מחיר₪ 85 :
בתכנית :בעקבות התחדשות מרכז ירושלים ,נכיר את" :המשולש הירושלמי"  ,מקומות הבילוי,
בתי הקפה  ,מוסדות הרוח וההווי הירושלמי .היכן שכן "קפה אירופה"  ,היכן רכשו הירושלמים
מעילים לחורף הקר ומיהם בתי העסק הקיימים עד היום  ?...מבט נוסטלגי לצד הצצה אל ההווה .
בין האתרים במסלול :כיכר ספרא,רח' יפו,בית הדואר,נחלת שבעה ורחוב המלך ג'ורג' .
בהמשך נבקר בעיר העתיקה  ,נטעם רגעים של קדושה בירושלים .זמן קדוש בירושלים שבין חול לקודש ,
יום שישי רגע לפני כניסת השבת  ...נסייר בין הרבעים השונים,נצפה בתהלוכות ובתפילות לציון יום שישי
הקדוש וניכנס לטקסים בכנסיות הארמנים,היוונים אורתודוכסים  ,הקתולים ועוד ...נעלה לגגות השווקים
לתצפית בין ערביים ,לקראת כניסת השבת ונסיים בכותל המערבי בזמן קבלת שבת .לבוש צנוע חובה !
* יש להצטייד :א .צהריים  ,מים ,נעלי הליכה נוחות )הליכה במשך כל היום(,כובע,כסף ולבוש צנוע.
איסוף מנגבה  8:45:שעת סיום הסיור המשוער בסביבות  18:00בערב )יציאה לכיוון רבדים(
מפגש ויציאה מקיבוץ רבדים בשעה .09:15הרשמה עד תאריך .11.11.12אצל לאה מלי
ביום הטיול אצל רבקה ירון  , 050-5605386נאווה פיקס 050-6432073
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חיסון כלבים יתקיים ביום שני 12.11.12בין השעות  14:30-15:15ליד המגדל
שיפוצים
כל סוגי השיפוצים אינסטלציה חשמל ובניה
חברה לשיפוצים מציעה את שרותיה במגוון גדול של שדרוג ושינוי בתים ומבנים,
ביוב\אינסטלציה ,עבודות גבס ,חשמל ובכל החזקה ותיקון נדרש.
בעלי ניסיון רב ,יחס אישי ואמין .תתקשרו אלינו ,הנחה לחברי ותושבי נגבה
שגיב גילת  .נגבה 052-3314233

המועדון
למשקה ולדבורית,מלכות המדבר שלנו שאיתכן פתחנו את פעילות המועדון.
היה ערב מרתק כייפי ונהדר .המון תודות לכן ,הייתן נהדרות!
ולקהל שלנו כולו ,שבא ושיבוא ,תודה ולהתראות בהמשך,מכל הצוות,
לבנה לובראני ,יורם כהן ואמירה סגל

הפקה ועריכה :מאיה פסלסקי ,טלפון , 4880 :נייד 050-8698193 :לתגובות והערותpasalski@negba.org.il :
אתה פשוט נמצא עם עצמך כל הזמן ,מה שלא תעשה .עליך לכרוע ברך לפני אלוהיך במקדש האישי שלך .זה הכול אתה ,חבר .ג'ון לנון

