עלו שבועי של קיבו נגבה
עלו מספר  (2675) 9ג' כסלו תש"ע 20.11.09

היורה)/עממי(
מילים :יחיאל הלפרין

לחן :יואל אנגל

גשם ,גשם ,משמיים קול המון טיפות המים
טיף-טיף-טף ,טיף-טיף-טף מחאו כף אל כף
טיף-טף ,טיף-טף טיף-טיף-טף,
טיף-טיף-טף מחאו כף אל כף!
להב אש חוצה שמים מעוור את העיניים
בריק-וברק ,בריק-וברק זה הבריק הברק
בריק ,ברק ,בריק ,ברק זה הבריק הברק
בריק ,בריק ,ברק בריק ,בריק ,ברק
קול אדיר מן השמיים מחריש את האזנים
רם-רעם ,רם-רעם זה הרעם ירעם
רם רם ,רם רם זה הרעם ירעם
רעם רעם ,רעם רעם!

מאשקה בשדה ליד התחנה המטרולוגית

צילם רפאל בן ארי )מושב כוכב( פורסם בעיתון "ישראל היום"

השבוע ירדו  16.0מ"מ מתחילת השנה  89.2מ"מ.
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מבזקי תנועה  /אביב לשם
המזכיר ,ולוולה ,ממשיך ביחד עם צוות קרקעות תנועתי טיפול בנושאים שמעלים קיבוצים רבים -מאבק נגד הפקעת
קרקעות חקלאיות זמניות ,לחץ על ממ"י לכתיבת חוזי חכירה לדורות לקיבוצים ,וחיפוש דרך להיוון סביר של "שטח
המחנה" .נושא "חם" נוסף הוא הפעלת לחץ פוליטי למניעת היטל נוסף על המגזר החקלאי כתוצאה מהחלטת
הממשלה על ביטול היטל הבצורת .ולא פחות חשוב -בקרוב ,מסמך זכאות למשנתה לחברים חדשים.
בשטח :בחודש האחרון ערכו ולוולה ומרקי לוי )מנכ"ל התנועה( ביקורים )שארגנו הרכזים האזוריים( בקיבוצים :שדה
בוקר ,משאבי שדה ,סאסא ,חולתה ,גבעת השלושה ,געש ,עמיעד ,מעיין ברוך ,סער )ובהרחבות ראש הנקרה,
אדמית( ,חולדה.
האגף החברתי :ממשיך סדרת ימי עיון בנושאי צמיחה דמוגרפית בהשתתפות נציגי  40קיבוצים ,קורס "חוק ומשפט
בקיבוץ" בהשתתפות נציגי  50קיבוצים על קיבוץ כישות מוניציפאלית ,והדרכה על מהלכי שיוך נכסים ודירות )יום
שלישי www.kibbutz.org.il/hevra/welcome.htm .(15/12/2009
בריאות ורווחה :אורית גלאור )גבעת ברנר( הצטרפה למחלקת בריאות ורווחה .תעסוק בליווי והדרכת רכזי בריאות
מקיבוצי המרכז והדרום ,ובטיפול בתחומי הגריאטריה ,בתים סיעודיים וביטוח הבריאות בקיבוצים.
www.kibbutz.org.il/b-revacha/
אות מופת ,ועוד :אגף המשימות לא נח על זרי הדפנה בעקבות זכיית אנשיו בפרס ל"אות מופת חברתי" בכנס שדרות.
בפתח כבר ממתין מסע יב' שינוע בנגב עם  1400משתתפים מקיבוצים מכל רחבי הארץ.
באנו למילואים :מחלקת הביטחון התנועתית תומכת בהעברת מלוא התגמול על ימי מילואים לחבר המילואימניק ,גם
בקיבוץ השיתופי .ב"חוק המילואים" נקבעו קריטריונים לתגמול לאלה שעושים יותר ימי מילואים" .יש להתייחס לתגמול,
שניתן במסגרת "חוק המילואים ,כמשמעו -תגמול ועידוד למי שעושים יותר מילואים" ,מציע יואב מרגלית )נצר סרני(.
המטה השיתופי :מתחיל ) (24/11/2009קורס מנהלים ומזכירים בקיבוצים .מומלץ כהכנה והכשרה לתפקידי ניהול,
דירקטור ועתודה ניהולית.
ביקורת :מבקר התנועה הקיבוצית ,משה תרשיש )יפעת( ממליץ להנהגות קיבוצים" :בהכנת תקציב  2010הקצו סכום
לוועדת ביקורת הפנים של הקיבוץ ,תוך התחשבות בתכנית הביקורת המתוכננת ,והיקף פעילות מבקר הפנים בקיבוץ.
ועדת ביקורת היא אינטרס של מוסדות הקיבוץ וחבריו".
קיבוץ חו"ל :לקיבוצים רעים ואלמוג הצטרפו גם מרום גולן ואל-רום ,ומושב שיתופי -רגבה ,שנעתרו לפניית התנועה
לחזור ולקחת מתנדבי חו"ל לעבודה ואירוח .איה שגיא )צרעה( מנהלת מחלקת מתנדבי חו"ל שבעת רצון ,ומזמינה
קיבוצים נוספים להצטרף.
מידע מלא באתר הקיבוצי! ) kibbutz.org.ilאביב לש! /דובר(

לכל אוהבי ספרות וספר),רשמו ביומניכם את התאריך(
מפגש עם הסופר מאיר שלו בעקבות ספרו החדש":הדבר היה ככה"
יתקיים ב 1.12.09 -בשעה  20:00בבית יד לבנים
הכניסה חופשית! בחסות עירית אשקלון!
שימו לב!
לרגל המפגש ,מבצע בלעדי בחנות סטימצקי בקניון גירון באשקלון:
כל ספרי מאיר שלו ,ילדים ומבוגרים ,כולל הספר החדש ב 20% -הנחה
המבצע יתקיים מיום שישי  20.11.09ועד מוצ"ש 5.12.09
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האדם בורא את הדרך במעשיו.
בשיחת הקיבו שעסקה בבחירה שלי למזכיר הקבו ומנהל הקהילה הצגתי את עיקרי האמונה שלי על
הדר וערכי שמנחי אותי כחלק מתפיסת העול הניהולית אנושית שלי .אני מביא עתה את עיקרי
הדברי בכתב כאמירה מחייבת עבורי.
בחרתי לפתוח במסה של קונפוציוס שהשתמשתי בה רבות בשיחות ע צוות בית הספר ,חניכי והורי
בצפית כאשר רציתי להעביר מסרי הקשורי למהות המושג "אזרח" ולאמירה! "כל שצרי להיות אד"
)אנטלוגיה בפילוסופיה חינוכית מאת נמרוד אלוני( .במסה הזו גלומות אמירות שונות שאני רואה אות %כדר חיי
עבורי ,הפכו למרכיב חשוב בראיה החינוכית ,חברתית ,קהילתית ואנושית שאני מאמי %בה.
חוכמה עד תו! ותיקו עצמי.
קונפוציוס
הראשוני,
ברצונ להאיר אור מידותיה נוכח העול כולו – כוננו תחילה סדר במדינת;
ברצות לכונ %סדר במדינת – הסדירו תחילה את בתיה;
ברצות להסדיר את בתיה – עסקו בתחילה בתיקו %עצמ;
ברצות לתק %את עצמ – הכשירו תחילה את ליב;
ברצות להכשיר את ליב – השלימו תחילה את כוונותיה;
ברצות להשלי את כוונותיה – דרשו תחילה חוכמה עד תו.
ודרישת החוכמה עד תו אינה אלא ראיית כל דבר בגדרו.
מתו ראיית כל דבר בגדרו – יבוא האד לידי דרישת החוכמה עד תו;
מתו דרישת החוכמה עד תו – יבוא לידי השלמת כוונותיו;
מתו השלמת הכוונות – יבוא לידי הכשרת ליבו;
מתו הכשרת הלב – יבוא לידי תיקו %עצמו;
מתו תיקו %עצמו – יבוא לידי הסדרת ביתו;
מתו הסדרת הבית – יבוא לידי כינו %סדר במדינתו;
ומתו כינו %סדר במדינה – ישרור שלו בכל העול.
המל ופשוטי הע ,כלל אחד לה:
שיראו תיקו %עצמ כעיקר מעשיה.
במסה הזו גלומי מספר עקרונות ייסוד:
• אחריות האד על חייו ובחירותיו.
• תפיסת האד כאזרח פעיל האחראי על חייו ,חיי זולתו ,ביתו ומדינתו.
• משמעות התיקו %העצמי והתבוננות האד על עצמו לפני שהוא בה לתק %את זולתו.
• נאה דורש נאה מקיי.
• אמונה שההלי החינוכי הפרטי והציבורי "בעול שהשינוי הוא הדבר הכי קבוע בו" הינו מיו
לידה עד תו החיי.
• כול אד יכול לשנות את התנהגויות שלו.
• שלמות ומעגליות בי %היחיד החברה והעול .
"קל יותר לדבר על ערכי מאשר לחיות על פיה ואות".
האתגר הכי גדול שעומד בפני חברה ומי שמוביל אותה זה לצמצ את הפער בי %האמירות הערכיות
והיישו שלה בחיי היו יו או כמו שנאמר "אי %הפרדה בי %תיאוריה ומעשה".
על סמ התנסות אישית ואמונה אישית הדברי אפשריי וישימי.
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עיקרי הדברי!:
• בניית מערכת אמינה והוגנת שבה " המל ופשוטי הע כלל אחד לה".
• מערכת המדברת בשפה של "אנחנו" ולא "אני ואתה".
• מערכת שמדברת בשפה של "אחריות" ולא "אשמה".
• מערכת שיש בה שקיפות מרבית המצליחה לגשר בי %שמירה על "צנעת הפרט וזכות הציבור לדעת".
• מערכת שיש בה דיאלוג מכבד ומאמינה שבעיות פותרי בהדברות ,ב!  win-winולא בכוח ובמנצחי
ומפסידי .ההתמדה חשובה ולא הניצחו.%
• מערכת שמתרגמת ערכי של סולידאריות ,ערבות הדדית וסבלנות לזולת )למרות השינויי הרבי שעברה(
בבניית קהילה שיש בה רו' ,נשמה ושאר רוח.
• בנית מערכת ע תודעת שרות לא בהיבט "שהלקוח תמיד צודק" אלא בהכרה שכול בעל תפקיד באשר
הוא הינו שליח ציבור והוא מחויב לתת שרות מקצועי ואיכותי מיטבי על פי סטנדרטי שיוגדרו ,ולא
מקבלי השרות נועדו לשרת אותו.
• מערכת וקהילה הבנויה על הקשה ביותר! "נאה דורש נאה מקיי".
מילה אחרונה :קהילה אנושית הגאה בעברה ,אוהבת את ההווה שלה ומתגעגעת לעתידי חדשי.
עיקרי הדברי המובאי עד כה מסכמי את המהות של קהילה שאני מאמי %בה.
לסיכו!:
התרגו של הדברי הוא אפשרי אבל דורש זמ" %והכשרת לבבות".
בהמש אפרס את היישו של העקרונות שציינתי ,לתוכנית עבודה אישית שלי וכחלק מהמטרות
והיעדי שהמזכירות תציע לקבו נגבה.
שבת שלום

יונתן ברוק/מזכיר

*****************************************************************************************************
מזכירות חדשה נבחרה בקלפי שהתקיימה ביו! ששי שעבר ).13.11.09הצביעו  99חברי (
חברי המזכירות שנבחרו :גיורא לוברני,יהודית ברקאי ,אוולי צביאלי,תמיר אבני,
בהצלחה לנבחרי! בית נגבה
איל מיכאלי ,ליל' מרגלית ,לוט! פרידלנד.

בקשה לחברים

לאחרונה פנה נציג חברת הפניקס לחברי שהגיעו לגיל  65והציע לה להפו את הכספי
שנצברו על שמ בפניקס בתור קצבת זקנה לסכו חד פעמי .כספי אלו ה חלק מכספי
הפנסיה של החברי ואי %למשו אות בשו מקרה ,נוס ,על כ על פי ההסכ בי %הפניקס ונגבה אי%
להעביר כספי ללא הסכמת כל הצדדי .אני מבקש שכל מי שמקבל טלפו %כזה ייפנה את המתקשר אלי
ולא לחתו על שו מסמ ללא התייעצות אתי .תודה.
אהרלה קאופמן

למשה ואורנה ,שני ,גיל ,חן ונוה לב -רן
משתתפים בצערכם
על מותו של האבא סבא
יצחק למברוזו ז"ל.
מהחברים וקיבוץ נגבה.

השבוע בבית נגבה 20.11.09

תוכנית "מעברים" נכנסת לנגבה!
שמי נעמה פלד,גסר ואני עובדת סוציאלית ,אגיע מעתה יומיי בשבוע לנגבה בתפקיד של עוקתי"ת –
עובדת קהילתית תעסוקתית מטע מרכז "מעברי!".מתו הכרה בצור ובחשיבות השרות לפרט
ולקהילה ,ולאחר תהלי הכרות ולמידה בי %הקיבו ל"מעברי!" ,התקבלה החלטה על ידי מזכירות
הקיבו היוצאת ,ובאישרור של יונת ברוק) ,מנהל הקהילה הנכנס( ,להכניס שרות זה של "מעברי!" לנגבה.
מי אנחנו?
תוכנית "מעברי!" הינה תוכנית קהילתית לקידו ופיתוח התעסוקה במגזר הכפרי )קיבוצי ומושבי(
ברחבי האר .התוכנית רואה בחיזוק החוס %הכלכלי של הפרט מטרה חשובה ,אשר משפיעה על חוס%
הקהילה כולה ,ולפיכ פועלת לשיפור יכולת ההתפרנסות של חבריה .במסגרת התוכנית פועלי ברחבי
האר  8מרכזי "מעברי!" בה שותפות  14מועצות אזוריות ,בה 261 %קיבוצי ומושבי.
ומה באזור?
באזור שלנו פועל מרכז "מעברי! נגב צפוני" והוא משות ,לשלוש מועצות אזוריות :יואב ,בני שמעו %ושער
הנגב .המרכז ממוק במתנ"ס ארנו – %איבי )שער הנגב(".מעברי!" רואה חשיבות בפעילות ומת %השרות
בתו הקהילה .אגיע לנגבה יומיי! בשבוע ואהיה זמינה לפניותיכ! בימי! א' ו,ה' ,בי השעות 8:30,
 ,15:00ובשעות אחה"צ על פי צור'.
במה נית לפנות אליי?
•
•

•
•
•

ליווי והכוונה בתהליכי חיפוש עבודה ושידרוג מקצועי.
הפנייה לגורמי מקצועיי )מדורי מעברי ,עו"ס ,מכוני אבחו ,%מוסדות הכשרה ,יועצי בתחו יזמות ועוד(.
סיוע בתיוו בי %הפרט לבי %ממלאי תפקידי ומוסדות בקיבו בתחומי תעסוקה ופרנסה.
ליווי תעסוקתי לאחר השתלבות בעבודה.
הגדלת ההזדמנויות התעסוקתיות באמצעות חיבור לרשת אזורית.

בכל שבוע יפורס! ד /משרות עדכני בלוח המודעות – בכלבו ,בחדר האוכל ובאתר הקיבו באינטרנט.
תחו! הכשרות:
• הפנייה לקורסי לרכישת מקצוע.
• הפנייה לקבלת מלגת לימודי בגובה  80%משכר הלימוד )וואוצ'ר של שרות התעסוקה( *בכפו ,לתנאי
התוכנית.
• ייעו אישי ללימודי.
• מגוו %קורסי והשתלמויות המקדמי פרנסה ותעסוקה.
• קורסי לרכישת מיומנויות התומכות בעול העבודה.
תחו! יזמות:
•
•
•
•
•

אינטייק יז/עצמאי.
ליווי וחונכות אישי.
ליווי תהלי הקמת עסק בקיבו.
הכשרות ייחודיות.
הפנייה לגורמי ייעו חיצוניי .חיבור לגורמי מימו.%

את מוזמני ליצור איתי קשר בטלפוני .6774948 ,054,6755309 :אשב במשרדי המזכירות.
אשמח להיפגש ,להכירכ! ולסייע מקצועית!
בברכה,נעמה פלד,גסר.

השבוע בבית נגבה 20.11.09

הודעה מועדת בטחון
כפי שרבי מחברי נגבה כבר יודעי נפלנו קורב %לאירוע חריג של גניבות ביו! ראשו ה 15 ,לנובמבר.
בשעות הבוקר המוקדמות נפרצו בניי %הכולבו ובניי %משרדי ההנהלה ונגנבו סכומי כס ,משני המקומות.
נתגלו ליקויי מסוימי לגבי מערכות ההגנה על המקומות ,שכבר הוסדרו ,והנזק שנגר תוק %באותו
בוקר .המשטרה לוקחת ברצינות רבה את המקרה וחוקרת בכמה מישורי .תקוותי היא שיצליחו לעלות
בארי גונן-רב"ש

על עקבות הגנבי.
הבלתי רצוי
ה עובדי בכל שעות היו וג בלילות הקרירי,
בחשאיות ,וערמומיות ,ובחוצפה
ה מתצפתי על טרפ
ומתנפלי בעזות מצח.
שו דבר לא חסי %מול!
ושו דבר לא בורח מתשומת ליב!
ה באי מעבר הגבולות,
ה באי מחולות המדבר,
ה באי מסב סמטאות השכונות,
ה באי מעבר פינת הרחוב.
ה "סוחבי" מכוניות ,כספי ומחשבי,
מגוו %של מתכות וכל ז %של בעלי חיי,
ציוד חקלאי מכל הסוגי,
וירקות ופרות עונתיי:
כל גאוות האיכר!
בלי פחד ה נכנסי לבתי ,משרדי,
מוסדות ציבוריי ,בתי ספר ,חנויות ,מחסני ומפעלי,
ה תוקפי בערי וג בישובי כפריי,
ומכל פינה נסתרת או מחבוא,
חפצי בעלי ער מגלי ולוקחי.
תוהו ובוהו ה גורמי לנפגעי,
וקורבנותיה התמימי נהפכי למסכני!
לפרטיות הקדושה של ה בתעוזה פולשי!

לעתי רחוקות ה נתפסי או נעצרי או נכלאי,
אבל א כ ,%מבתי המשפט ה בקלילות משתחררי
ה הפושעי המקצועני וחלקלקי כצלופחי!
ה בכל הגילי ע מניעי רבי.
ה המכורי לסמי או עברייני צעירי,
השכני המובטלי ,הפועלי הזמניי
או אפילו השותפי לחיי.
ה לא נמנעי מחמדנות או מפיתויי
אי %לה מצפו ,%חרטה ,גאולה או בושה.
ה הגנבי ,השודדי ,הפורצי,
הנוכלי והכייסי,
ה תמיד קיימי ,ולהזדמנות ולאתגרי
ה רק מחכי,
ובשבריר שנייה ובהתלהבות ה מסתערי,
וע שלל בזריזות מפתיעה בורחי!
אז תשמרו על רכושכ
ותנעלו היטב את דלתות וחלונות הבתי,
אל תשאירו מפתחות
בארו %החשמל או מתחת לעציצי.
אל תגרמו ל "ה" להרגיש מוצלחי,
אל תהפכו לעוד מקרה ברישומי השנתיי!

כתב ותירגם מאנגלית -בארי גונן /נגבה

************************************************************************************************************
לכל מי שיש לו "שלד" של מחסן ומעוניין לסגור אותו ולהפכו למחסן שמיש,
איש מקצוע יגיע לנגבה בתחילת השבוע הבא .
נא לפנות בהקדם לאסא זיטנר050-5922155:
)ייתכן ואם יהיו מספיק אנשים נוכל לקבל מחיר אטרקטיבי(.
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עיקרי הסכם משקי דן

שימו לב אלו המכשירים בעסקה  ,יש לבחור רק מרשימה זו ,אהרלה
 .1ערכות מכשירים ) "המכשיר"(

מכשיר פלאפון

מחיר ב 36 -תשלומים**

זיכוי חודשי ב 36-תשלומים
בשימוש ז"א מעל ₪ 80

זיכוי חודשי ב 36-תשלומים
בשימוש ז"א מעל ₪ 160

*LG250
*SE NAIT
SAM U900T
SE T707
SE C510
SAM 6703
SAM 5603
NOKIA 6210
NOKIA 6600
MOTO 3100
SAM F 480
NOKIA 6720
SAM 7603
NOKIA E66
NOKIA E71
SAM 8300
NOKIA E75
SE995
NOKIA N85
SAM 8300
SAM MAGIC
NOKIA N97

5

5

-

25

25

-

30

30

-

40

40

-

40

40

-

40

25

40

45

25

45

55

30

55

55

30

55

55

30

55

60

40

60

70

30

70

70

30

70

80

40

80

80

40

80

85

30

85

85

30

85

85

30

85

90

40

90

85

30

85

100

30

100

115

30

115

* אין התחייבות לחבילת גלישה
**המחירים הינם למנויים חדשים או למנויים הנמצאים חצי שנה לתום ההתחייבות.

 .2הטבה ללקוח :למנוי שנותרו לו פחות מ 18-חודשים לתום ההתחייבות ישלם  ₪ 200דמי מעבר בלבד כדי לשדרג
על פי תנאי ההטבלה הנ"ל
 .3מסלולי שימוש :דקת שיחה :כוללת זמן אוויר פלאפון ו"דמי השלמת שיחה" בחיוג מהמנוי אל מנויים בישראל )מנויי
מפעילי טלפוניה נייחת וסלולארית ,בישראל( ,בלבד .התעריף אינו חל בחיוג אל שירותים ,מספרים מיוחדים ,כוכביות
וכיו"ב )כגון - (155 ,144 :במידה ולגביהם קיים תעריף ייחודי )את התעריף הייחודי ניתן לקבל במוקד פלאפון  /במסגרת
השירות  /במוקד ספק השירות( וכן אינו כולל תשלומים למפעילים בינלאומיים או כל תשלום נוסף שאינו מוגדר לעיל.
תעריף דקת שיחה מעוגל )כלפי מעלה( ליחידות זמן בנות שנייה אחת.
מסלול מדורג :תשלום חודשי קבוע למנוי  ₪ 30לחודש.
כמות דקות

תעריף דקה ב ₪

0-100

0.30

101-300

0.27

301-625

0.23

626-800

0.22

+801

0.20

חבילת דקות :תמורת תשלום חודשי קבוע נוסף של  ₪ 0לחודש למנוי ,יועמדו לרשות המנוי 6
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"העולם ,מעיני נהג האוטובוס"
מחלקת התחבורה בשיתו ,מחלקת החינו ,משטרת ישראל ובית ספר שדות יואב יחלו בפעילות
הדרכה בבית הספר היסודי בדגש ל"מגזר המוסע" ! תלמידי המועצה האזורית יואב.
אוכלוסיית הילדי! מודעת כי אי לחצות לפני ואחרי אוטובוס ,בכל שאלה הנוגעת לאוטובוס
תשובת! של הילדי! :כי "הנהג לא ראה אותי".
הילדי! אינ! יודעי! את משמעות המונח "שטח מת" ובודאי שאינ! מסוגלי! לאמוד או לערי'
את שדה הראייה הנגלה לעיני נהג האוטובוס.
מטרת הפעילות:
הכרת המושגי!" :שדה ראיה" ו"שטח מת".
והצגה באופ מוחשי וויזואלי את גודלו ואופיו של "השטח המת" של נהג האוטובוס.
ההדרכה תתבצע בבית הספר שדות יואב ע"י עמיעד וינקלר ,ראש חוליית זה"ב
במרחב לכיש בי התאריכי!  24,22בנובמבר.
מחלקת התחבורה מקצה אוטובוסי! ומשתפת נהגי! שילוו את ההדרכה.
הפעילות תתקיי! בשטח סטרילי ליד בית הספר ,במקו! בו אי תנועת רכבי! ויוסברו המושגי!.
תלמיד ישב בכיסא הנהג ,תלמיד אחר )הול' רגל יעמוד צמוד לחזית  /אחור  /צד ,ויתקד! לכיוו
הרלוונטי(" ,נהג" האוטובוס ירי! יד ברגע שהוא יבחי בהול' הרגל .שאר התלמידי! יעמדו במקו!
בו יכלו לראות את הול' הרגל ,ובמידת האפשר ג! את הנהג.
במהלך ההדרכה ייתנו הסברים ,במידת הצורך ,ע"י השוטר וכן ע"י הנהג.
חג חנוכה שמח עבורנו כל ילד הוא אור גדול
שלום כץ וכל צוות מחלקת תחבורה מועצה אזורית יואב

מכרז למזכיר/ת בית ספר צפית
מקום העבודה  :תיכון אזורי התיישבותי צפית ,בכפר מנחם שעות העבודה  7:30 – 16:00 :בימים א'-ה'.
הקף משרה :מלאה תחילת עבודהף מיידית
תיאור התפקיד
• ניהול המשרד הראשי של בית הספר תפעול המזכירות בכל הנדרש .לרבות ניסוח מכתבים והדפסתם,
• מענה לטלפונים ,קבלת קהל ,טיפול בדואר ,תיאום פגישות ,תיעוד וכו'.
• ריכוז הערכות וציונים המגיעים ממורים וזימון הורי תלמידים בהתאם לצורך.
• אחריות לניהול קופה קטנה.
• ריכוז נתוני כוח אדם ושכר  -אחריות וניהול מצבת מורים ועובדים של בית הספר הכוללת איסוף נתונים
והנפקתם במועדים הנדרשים.
דרישות התפקיד
• תעודת בגרות ,השכלה תיכונית .+
• ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח כמזכירה בבית ספר או בארגון דומה במשך שלוש שנים לפחות.
• ניסיון בתחום דיווחי שכר – יתרון ,שליטה מלאה בתוכנות  Officeואינטרנט.
• יכולת ביטוי טובה בכתב בעל פה.
• יכולת עמידה בריבוי משימות ולחצי זמן,.גמישות.
• תודעת מתן שרות גבוהה.יכולת ארגונית לצד יכולת קבלת מרות .אחריות ויוזמה.
• יחסי אנוש טובים.יכולת למידה גבוהה.דייקנות ,אמינות ומשמעת עצמית .נכונות לעבודה לטווח ארוך.
תינתן עדיפות לתושבי מועצה אזורית יואב על בסיס התאמה לדרישות.
קורות חיים ותעודות יש להעביר לידי ורד בן ארי מנכ"לית המועצה עד לתאריך 30.11.09
מועצה אזורית יואב ד.נ.שיקמים 79835פקס 08-8500750
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אפקט הירשזון על הפנסיה הקיבוצית)הכתבה מאת אריק בשן פורסמה ב"ידיעות הקיבוץ" (13.11.09
קרנות הפנסיה של עשרת אלפים)!( חברים ,מתשעים)!(
קיבוצים ,נוהלו בקרן "תשורה" של הסתדרות העובדים
הלאומית * והפסידו מיליונים בעקבות ניהול לא=תקין
של בכירי הקרן וראשי ההסתדרות בעבר )ביניהם
אברהם הירשזון( * מטה קיבוצי מיוחד מגייס את
הקיבוצים למאבק משותף ,כדי להחזיר לחברים לפחות
חלק מכספם.
אברהם הירשזון  -בעבר שר האוצר והיום אסיר פלילי מן
המניין בכלא "חרמון"  -הוא אחד החשודים המרכזיים
באי=סדרים שהתגלו על=ידי ביקורת המדינה בניהול קרן הפנסיה הוותיקה "תשורה" .הירשזון ,שכיהן כיו"ר הסתדרות העובדים
הלאומית )הע"ל( ,שהייתה הבעלים של קרן תשורה בין השנים  ,2005=1998וכמה מחבריו להנהלה ,עלולים לחזור אל היכל
הצדק ,הפעם בגין רשלנותם ,שגרמה הפסדים כבדים לעמיתי קרן הפנסיה .עכשיו מסתבר כי קרן תשורה ,שהורתה ב"מחנה
הלאומי" ,שירתה ,ועדיין משרתת ,לא פחות מעשרת אלפים עמיתים ,חברי תשעים קיבוצים.
על פי נתוני האוצר יש היום בתשורה  38אלף עמיתים ,מהם
 24אלף תיקים פעילים ,מתוכם כעשרת אלפים חברי קיבוץ
"היה לנו ברור שזו קרן מצוינת ,מאוזנת ,החברים ומנהלי
הקרן היו מאוד מרוצים .לא היה רמז וחשש שמשהו עומד
לקרות" ".כעמיתים בקרן תשורה אנחנו צריכים לפעול ביחד
אתם ולא בנפרד במסגרת קיבוצית פורמלית .לכן יצרנו מעין
מטה מתאם ,השומר על קשר בין מרכיביו השונים"

הבהלה לפנסיה בקיבוצים
כדי להבין איך נקלעים לקרן של המחנה הלאומי קיבוצניקים כה רבים הנטועים בצד השני של המתרס  -בוודאי בתחומים פוליטיים
וכלכליים  -יש לחזור במנהרת הזמן עשרים שנה לאחור .יישובי התנועות הקיבוציות ,מוכים וחבולים אחרי פרשת ותיקי בית-אורן,
נכנסים לעידן "הבהלה לפנסיה" .מה שהיה כמעט "מוקצה" במשך שנים רבות ,הפך אז למצרך מבוקש ברחוב הקיבוצי .בסוף
שנות השמונים ובתחילת התשעים ,מחפשים נואשות קיבוצים רבים אחרי קרן פנסיה אטרקטיבית ,אמינה ,מאוזנת ,שתעניק
לחבריהם ביטחון כלשהו לקראת ימים יבואו .האופציה הטבעית  -קרנות הפנסיה של ההסתדרות הכללית  -היו באותה עת קרנות
חבוטות ,עם גירעון אקטוארי של מיליארדים וחוסר ודאות כבד לגבי עתידן .גם עתידה הפוליטי של הבעלים" ,ההסתדרות הכללית
של העובדים בא"י" ,לא נראה מבטיח .כך ,באותם ימים מעורפלים ,מעיד אריה שטראוס  -חבר חצרים )בחופשה( ושותף בחברת
ייעוץ בתחום הפנסיה" ,סט פוינט"  -לא ניצבו בפני הקיבוצים ,שהבינו שאין ברירה ושצריך לייצר קרנות פנסיה לחבריהם ,אלא
שתי חלופות מרכזיות :האחת " -עתודות" המוכרת של ההסתדרות הכללית; השנייה  -תשורה ,קרן צעירה יותר מבית מדרשו של
יריב היסטורי אולטימטיבי " -הימין הישראלי" 60% .מהם בכל זאת העדיפו ,גם בעקבות נטייתם הפוליטית ,את עתודות ,אך 35%
הימרו על הסוס הצעיר והרענן יותר ,תשורה .בימים של בוקה ומבולקה ,בשילוב ההרסני של משבר כלכלי קשה עם משבר אמון
אידיאולוגי  -ודאי לא רבים זוכרים את העימותים על "חציית הגדר" ,שהתנהלו באסיפות של קיבוצים לא מעטים ,סביב הכניסה
לתחום הפנסיה .לפחות על פי התוצאות ,בדיעבד ,ברור שבאותם ימים צצו יותר ויותר אנשי משק וכלכלה פרגמאטיים ,שהרעיון
להתחבר לכלכלת "המחנה הלאומי" לא בהכרח נתפש אצלם מופרך .המרכיב האידיאולוגי שיחק פחות .הם הצליחו לשכנע את
חבריהם לקיבוץ ,כי לכסף במקרה כזה אין ריח ,וכי מה שחשוב הוא לבחור קרן בגודל סביר המציגה תמונה מאוזנת יותר,
שתבטיח את הפיקדונות.
תביעה על סך  190מיליון ש"ח
את הולדת קרן תשורה של ההסתדרות הלאומית יזם בשנת  1989דווקא יעקב אנטלר ,שהיה ,בזמנו ,אקטואר של קרנות
ההסתדרות הכללית .הקרן הצעירה ,שרוב בעליה ובכיריה היו חברי "מרכז הליכוד" ,שמעלליו יתבררו לימים ,תפחה בתוך ארבע
שנים מ= 2,500ל= 60אלף עמיתים ,וביצועיה הכלכלים הותירו רושם רב .שלושה חודשים בלבד אחרי שמבקרת המדינה דאז,
מרים בן פורת ,בישרה על פתיחתה הממלכתית של הקרן )ב= - (1.3.90כבר היו כמה קיבוצים ,בתוכם קיבוץ מגן ,שהתנדבו
לעלות על "העגלה הזרה" .הירשזון ,איש הליכוד ,צמח ועלה מתוך מסדרונות הסתדרות העובדים הלאומית במקביל לכהונתו
כחבר כנסת מטעם הליכוד ,ובשנת  1998נבחר כיו"ר ההסתדרות .הוא המשיך בתפקידו זה גם כאשר התמנה ,במארס ,2003
בתקופת ממשלת שרון=אולמרט ,ליו"ר ועדת הכספים .רק בינואר  ,2005כאשר מונה לשר התיירות לאחר שחצה את הקווים
הפוליטיים ל"קדימה" עם אריק שרון ועם ידידו הקרוב אולמרט  -נפרד מתפקידיו בהסתדרות הלאומית .כשנבחר אולמרט לראשות
הממשלה בשנת  ,2006לא הייתה זו הפתעה דרמטית כאשר מינה את מקורבו לשר האוצר ,אך דווקא אז נמצאו מי שהחלו
לפשפש בעברו .במשך שנה וקצת עשה הירשזון בתפקידו הרם באוצר .תקופה זו לוותה ב"באזז" החקירה האינטנסיבית בגין
התנהלותו בהסתדרות הלאומית .החקירה הגיעה לשיאה ב= ,27.11.07כשהוגש נגדו ונגד חבריו להסתדרות העובדים הלאומית
כתב אישום חריף המגולל פרשיות לאורך עשר שנים ,שבהן משכו הנאשמים מיליוני ש"ח מקופת הסתדרות העובדים הלאומית
ומעמותת "נילי" שבבעלותה .כבר אז ברור היה כי לא ירחק היום בו "יצוצו" אי=סדרים גם בקרן הפנסיה תשורה ,וכך אכן היה:
באוגוסט  2008הולאמה הקרן על=ידי המדינה בתום חקירת הרשויות .הסיבה :נמצאו אי=סדרים )בלשון המעטה( בניהול הקרן,
ובאופן ממוקד יותר  -היא נוצלה כמקור הכנסה להסתדרות העובדים הלאומית ,שבבעלותה הייתה .הממונה על שוק ההון פיטר
את ראשיה ,ומינה מטעמו מפקח מיוחד ומנהלת מורשה.
בעקבות בדיקת הקרן העביר מבקר המדינה ,מיכה לינדנשטראוס ,את המלצותיו לבחינה פלילית אצל ידין ענתבי ,הממונה על שוק
ההון במשרד האוצר .נמצא כי הייתה הפחתה של כ= 8%בערכו של כל תיק פנסיה בגלל העלייה בתוחלת החיים ,אבל שבנוסף,
נכפה על התיקים קיצוץ נוסף של  11%בגין גירעונות שוטפים .בתום הבחינה הגישה ההנהלה החדשה של תשורה ,בגיבוי משרד
האוצר ,תביעה נגד בכירי הקרן וראשי ההסתדרות בעבר ,ביניהם אברהם הירשזון .בתביעה ,על סך  190מיליון ש"ח ,שהוגשה
ב= ,1.10.09מואשמים  19נושאי משרה בהסתדרות ובקרן הפנסיה בגין רשלנות והפרת אמונים שגרמה להפסדים.
על=פי התביעה ,בעבר מכרו מנהלי תשורה לבעלים  -הסתדרות העובדים הלאומית  -את מניות בית ההשקעות "דש איפקס"
שבאחזקתם ,שלא כדין ובמחירים מנופחים ,על חשבון כספם של העמיתים ,כמובן .אם לא היה די בכך ,התברר גם כי ההסתדרות
הלאומית גבתה מקרן תשורה דמי תפעול מופקעים ו"נהנתה" מהשתתפותה ומימונה )בהיקף של  100מיליון ש"ח( בשיפוץ בית
מלון בים המלח ,גם הוא בבעלות ההסתדרות הלאומית.
עוד מתלהט המידע על ה"קרביים" של תשורה הישנה ,אישר ב= 28.10.09ענתבי ,הממונה על שוק ההון ,הסכם פשרה בין
הסתדרות העובדים הלאומית לתשורה ,לפיו יוחזרו לעמיתי הקרן חלק ממניות דש=איפקס בשווי  140=120מיליון ש"ח .הסכם

הפשרה היה אמור להחליף ניהול הליכי תביעה נגד חלק מהאחראים לניהול הכושל ולשחיתות .לכך מתנגדים במטה המאבק של
עמיתי הקרן ,גוף שקם כמעט ספונטנית ארבעה חודשים מוקדם יותר .העמיתים מתנגדים גם לשיטה שבה מתוכנן מהלך נוסף -
מכירת זכויות הניהול בקרן ,כשהתמורה ממכירתן ,כך הובטח ,תיזקף לחשבונות עמיתי הקרן ותתרום לחיזוקה האקטוארי .במטה
המאבק לא שוכחים ,ובעיקר לא ממהרים לוותר על התביעות .הם אומדים את הנזקים שנגרמו לקרן בקרוב לחצי מיליארד ש"ח,
הרבה יותר מהכספים המובטחים להם בפרשת דש=איפקס .לדבריהם ,אין להזדרז בכוונה למכור את תפעול הקרן לידים אחרות,
לפני הסכם מפורש שיבטיח כי הם ,העמיתים ,לא ייפגעו כתוצאה ממכירה כזו.
החבר לא יודע איפה הפנסיה שלו
ולמי שכבר הספיק לשכוח  -שיעור גבוה מהעמיתים בקרן תשורה הם קיבוצניקים ,שנקלעו לדייסה הזאת שלא בטובתם .לפחות
היום כבר ברור כי רבים מהקיבוצים שהצטרפו לתשורה ,באותם הימים ,עשו זאת במטרה לפזר סיכונים .חלקם פתחו לחבריהם
חסכונות פנסיה מקבילים גם בעתודות .עליזה ברקאי ,המטפלת במשך שנים בפנסיה של חברי אשדות=יעקוב איחוד ,מודה שלא
גילתה אז שום סימנים מקדימים" :היה לנו ברור שזו קרן מצוינת ,מאוזנת ,החברים ומנהלי הקרן היו מאוד מרוצים .לא היה רמז
וחשש שמשהו עומד לקרות".
החברים בקיבוצך ידעו בכלל היכן הם מבוטחים ומה זה בדיוק "תשורה"?
עליזה ברקאי" :באשדות=איחוד כל חבר ידע ויודע .הוא מקבל דוח בכל רבעון .אני מפרסמת בעלון הקיבוץ מה קורה ,כולל
פרסומים עיתונאיים על הפרשה".כנראה שאשדות=יעקב איחוד יוצא דופן בעניין זה .חברי הקיבוצים  -כמו מרבית אזרחי המדינה
 לא ממש יודעים מה טיבה של הקרן בה הם מבוטחים ,מאיפה צצה ומהם מקורותיה .במקרה הטוב הם זוכרים את שמה."מניסיוני בשטח" ,אומר אריה שטראוס ,המנוסה בתחום" ,אם החבר אינו נמנה עם הדרג הממסדי המטפל ישירות בדברים כאלה
 הוא לא יודע איפה הפנסיה שלו מונחת ,ובוודאי לא איך היא מנוהלת .החברים סומכים על הקיבוץ ,לא מתעניינים ,ובמרביתהמקרים לא יודעים" .לא במקרה ,מי שמארגן את "המטה הקיבוצי" למאבק מגיע מהדרג הממסדי .ההתארגנות החלה כמעט
באקראי .ביוני ,השנה ,דווח באמצעי התקשורת שעובדי קופת=חולים לאומית ,המבוטחים בתשורה ,החלו במאבק להבטחת
זכויותיהם באמצעות עו"ד עופרה פרידמן ,לשעבר יו"ר "נעמת" ,וגורמים נוספים .דוא"ל שהגיע אל אחד מפעילי הפנסיה הקיבוציים
הפנה את תשומת לבו להתארגנות הארצית .אותו פעיל הבהיל אליו את חבריו בשטח ,והוחלט שאין הם יכולים להישאר מחוץ
למגרש .החשבון היה פשוט :על=פי נתוני האוצר יש היום בתשורה  38אלף עמיתים ,מהם  24אלף תיקים פעילים ,ומתוכם
כעשרת אלפים חברי קיבוצים  -יותר משליש)!( .המידע שהגיע מאנשי מטה המאבק של הסתדרות העובדים הלאומית ,וכלל כמה
תשובות עמומות שקיבלו מהאוצר והקופה ,חיזק בקרב מתנדבי המטה הקיבוצי הצעיר את המסקנה שיש לבצע בדיקה מעמיקה
יותר .ביולי החליטו שני הגופים  -עובדי קופ"ח לאומית מזה ונציגי הקיבוצים מזה )ביניהם עליזה ברקאי ,עו"ד תמיר סלע ,יוסי
עופר ואריה שטראוס(  -לתאם עמדות במאבק על היעדים המשותפים :שמירת זכויות החברים/העמיתים ,מניעת מכירת הקרן
ללא מעורבותם הפעילה ,הפחתת דמי הניהול ,בקרה טובה יותר ,ועוד .בשבוע שעבר פרסמו אנשי המטה הקיבוצי כי ברשותם
מידע מלא על  44קיבוצים שחשבון הפנסיה של חבריהם מופקד בתשורה .הם איתרו  34קיבוצים נוספים ,ומעריכים שהמספר
הכולל מגיע לכתשעים קיבוצים .לדברי יוסי עופר ,יו"ר קבוצת שילר ומראשי המטה הקיבוצי ,ב 44-הקיבוצים שנתוניהם ידועים יש
למעלה מ 5,000-עמיתים ,ומכאן המסקנה ,כי מדובר לכל הפחות בעשרת אלפים עמיתים קיבוציים שבוטחו בתשורה .על=פי
הערכת המטה המשותף נגרעו מהקרן בין  300ל 500-מיליון ש"ח ,שהשבתם משמעותה תוספת של בין  6%-8%לזכויות כל
עמית.
האינטרס הקיבוצי בקרן תשורה
"שמחי ,אל תלך אחרי הירשזון" ,זועקת כרזת מטה המאבק מעל דפי העיתונים ,ומזכירה שבתקופת אברהם הירשזון נעלמו מאות
מיליונים מקופת הפנסיה תשורה" .אל תפריע למכירת מניות דש-איפקס" ,מבקשת הכרזה מיואב שמחי ,יו"ר הסתדרות העובדים
הלאומית כיום" ,אל תדרוש 'עודף' של עשרות מיליוני ש"ח להסתדרות .אל תשלח ידך אל הכסף .הכסף נועד אך ורק לאפשר לנו
להזדקן בכבוד" .כרזות מסוג זה ,כמו כל הטיפול בהשבת זכויות לחברים ,מעיר עופר ,מחייבים לא-מעט משאבים" .יש מצוקה",
הוא אומר" .הבוקר קיבלתי טלפון בהול מפעיל מרכזי ששאל' :מה יהיה? אתם לא יכולים לעזור לנו עם עוד קצת תקציב?' הם
ואנחנו חוששים שאם לא יצטרפו שאר הקיבוצים ,עלול הדבר להוריד לטמיון את המאמץ המשותף לתיקון המצב ,שמבחינת
העמיתים משמעותו תוספת של מאות ש"ח לפנסיה חודשית".
איך בדיוק פועל הקשר ה"לא טבעי" ביניכם להסתדרות הלאומית?
יוסי עופר" :אנחנו סבורים שכעמיתים בקרן אנחנו צריכים לפעול ביחד אתם ,ולא בנפרד במסגרת קיבוצית פורמלית .לכן יצרנו
מעין מטה מתאם ,השומר על קשר בין מרכיביו השונים .קבענו שאנחנו נפעל ונממן בדרך צנועה את הצד המקצועי שבראשו עומד
עו"ד יצחק שולין ,בר-סמכא בתחום ,וניעזר בשירותיהם של החברות 'סט פוינט' ו'מבט יועצים' מקבוצת 'ברית פיקוח' .הם ,נציגי
הסתדרות העובדים הלאומית ,יפעלו ויממנו כלפי התקשורת" .עופר סבור שהפעילות המתואמת כבר מוכיחה את עצמה ,ומעיד כי
הם מצאו אוזן קשבת באוצר .החל מאוקטובר  2009נוספו לצבירת החברים בתשורה  ,8.4%שנועדו לפצות באופן חלקי על
הקיצוץ משנת  .2008ההחלטה על החזרת מניות דש-איפקס לקרן תשורה מההסתדרות הלאומית )כ 120-מיליון ש"ח( ,נעשתה
גם היא בעקבות התערבותם ,והם גם קיבלו הבטחה שהאוצר לא יעשה פעולה למכירת הקרן לגורם שלישי מבלי לשתפם.
"האוצר מעוניין למכור את הקרן לגוף אחר" ,אומר עופר" ,ולנו יש חשש שבהסכם המתהווה בינם לבין הסתדרות העובדים
הלאומית יש מעין ויתור על השבת יתרת הנכסים לקרן .אנחנו מתכוונים למנוע שהליכים כאלה ייעשו במחשכים ויביאו הסדרים
העלולים לפגוע בעמיתי הקרן .אנחנו רוצים לדעת בדיוק מי יהיה הקונה ,מה האינטרס במכירה וכיצד ישפיע הדבר על העמיתים
בקרן" .האינטרס הקיבוצי בהשבת הסכומים לקרן ברור ,אפוא .על-פי התקנות הערך הכלכלי של כל  100ש"ח חודשי בפנסיית
העמית הוא  20אלף ש"ח בהפקדותיו .באסיפת קיבוץ גלאון ,המבצע הפרשות שוטפות עבור כתשעים מחבריו אל קרן תשורה,
הבינו החברים היטב את משמעות היקף השחיקה ,המגיע היום ל ,29%-והחליטו להצטרף למאבק ולממן את חלקם במטה
הקיבוצי  2,000 -ש"ח כקיבוץ ועוד  30ש"ח עבור כל עמית ,בסך הכול כ 5,000-ש"ח .עוד  43קיבוצים ,כאמור ,כבר הצטרפו
ושילמו למען המגבית ,אבל לדברי עופר הם עדיין רחוקים מהיעד שקבעו לצורך ההתמודדות המקצועית  -כמיליון ש"ח .וזה
התעריף 2,000 :ש"ח לקיבוץ ועוד  100ש"ח לעמית ,חבר הקיבוץ 30 .ש"ח במהלך  2009והיתרה ,על=פי הצורך ,בהמשך.
"בכוונתנו לזמן את נציגי כל הקיבוצים שחבריהם עמיתים ,כולל אלה שעדיין לא הצטרפו ,לעדכוני מידע וגיוס משאבים  -בתאריך
 2.12.09בבית התנועה הקיבוצית" ,אומר עופר ומוסיף בחמיצות=מה" :יש לנו תחושה שעדיין אין הצטרפות המונית משום
כתב :אריק בשן
שקיבוצים לא רוצים לקפוץ בראש וממתינים שאחרים יעשו בשבילם את העבודה".

)פורס ב!.24.11.06מובא שנית לטובת אוהבי טבע וציפורי(

השבוע בבית נגבה 20.11.09

אדום החזה שוב חזר אלינו

מדי שנה בחור ,הוא מגיע אלינו כתייר .לבוש בסינר כתו!חלודי על החזה ,הצוואר והלחיי .גופו חו
זיתני ובטנו לבנבנה .הוא גו וחתי .לראות אותו לא קל .הוא חמק %ומתחבא ,א לשמוע אותו ,שומעי
היטב .יש לו צקצוק עדי %ונעי .ציק!צק ,ציק!צק .בעזרת הצקצוק הוא והיא מסמני טריטוריה אישית,
ואוי למי שמעז לחדור אליה .כבר אריסטו ציי" :%אי %שני אדומי חזה דרי באותו השיח" .התייר החביב
הזה הוא אדו! החזה .ע בוא האביב ייפרד מאתנו אדו החזה וישוב לקינו %ורבייה בארצות אירופה.
לפני  36שנה למדתי הוראה בסמינר הקיבוצי .הייתה לנו משימה לגלות את אדו החזה ,ולצל אותו.
מדי בוקר מוקד היינו רצי בי %החורשות סביב לסמינר )אז עוד לא היו ש עסקאות נדל" (%ומנסי לצל
את הממזר .לצל אותו לא הצלחתי אבל הצקצוק הנפלא שלו נחרת היטב בזיכרוני ובליבי .נוהגי להשוות
את שירת אדו החזה ע שירת הזמיר ,יש סוברי שהיא יפה ממנה .השירה נועדה כאמור להכריז על
הטריטוריה .בארצנו הכרזת הטריטוריה שלו היא רק למטרת מזו ,%כי תהליכי הקינו %והרבייה לא
מתקיימי אצלנו .גודלה של טריטוריה אחת נעה בי 2!10 %דונ )ה מצפצפי על החלטת  .(979גודל
הטריטוריה מושפע מטיב הטריטוריה :מכמות המזו %וממקומות המסתור המצויי בה .בהיכנס פרט אחד
של אדו החזה לנחלה של אחר יקפו בעל הנחלה מולו ,יבליט את חזהו ויקרא קריאות חזקות כדי לסלק
את הפולש.
אדו החזה היא הציפור הלאומית של אנגליה ,היא זכתה שחוקר אנגלי דגול בש דויד לאק יכתוב
אודותיה ספר מרתק" :אדו החזה " שמו .הספר תורג לעברית.
השנה פגשתי את אדו! החזה ביערות פנסילבניה ,בהרי הפוקינהוס .הגעתי לש כדי לעבוד ע קהילות
יהודיות אורתודוכסיות המגיעות בחודשי הקי לנופש פעיל .הנופש לווה בהרצאות ובפעילות פיזית מאד
דינאמית .פגשתי ש את אדו! החזה האמריקאי ,גדול בהרבה משלנו ,בטנו וחזהו בצבע חלודי מרהיב,
שירתו נפלאה ,ואפילו גיליתי ביער ביצי אדו חזה .צבע הביצי כחול טורקיז .הק %שלו לא גדול ,ודומה
לק %הבולבול שלנו .מה מאפיי %את ק %הבולבול? הריפוד בחו והבו המדביק את הק %נמצא בפני .לכ%
קוראי לו בולבול ,כי הוא מתבלבל.
אני ממליצה לכ בחו על משימה ע ילדי/נכדי ,לצאת בשעות הבוקר המוקדמות ,או הערב
המאוחרות  ,להאזי %לשירתו של אדו החזה ,ולנסות לגלות אותו .חווית הגילוי היא בלתי נשכחת.
אתר לאינפורמציה נוספתwww.arkive.org.il :

סרטוני של אדומי חזה ממיני שוני בצירו ,שירת ,באתר:
http://www.arkive.org/species/ARK/birds/erithacus_rubecula/more_moving_images.html

וא התקשית להיכנס לאתר תוכלו להגיע דר Google
שיהיה לכ בהנאה
אראלה למדן

המלצת השבוע
בי %מדפי הלחמי בכלבו ,נית %למצוא את לח "אורלובסקי"! כיכר קטנה של לח שיפו,%
ללא שמרי מלח וסוכר ,המצוינת לדיאטת בריאות .הכיכר עשויה משאור טבעי!המחיר
ממליצה בחום שבות
בהתחשב באיכות.
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בקעת הירד וגאו הירד
שבת – 5.12.09
מחיר3 70 :
הדרכה :יור רמות
ביקור באתר הטבילה "קסר אל יהוד" ,הקדוש לנצרות וג ושוב בהיסטוריה היהודית.
אנדרטת הבקעה ,תצפית על בקעת פצאל ,ביקור באזור.
מעיינות פצאל ללימוד החקלאות הקדומה באזור.
"מאגר תרצה" – לימוד בעיות המי בבקעה והניסיונות לתור אות.%
עליה קצרה להר הסרטבה ותצפית על הבקעה ממדרו %ההר הנישא.
ביקור ב"גיא!לי" במושב נעמה .סיפורה המרגש של א שכולה ,על כוס קפה ועוגה 6 16 ,לנפש.
יש להצטייד:
ארוחת בוקר ,ארוחת צהריי ,מי ,נעלי הליכה נוחות ,כובע ,כס 6 16) ,כיבוד ב"גיא!לי"(.
הליכה קלה במש היו ללא מאמ  +עליה קצרה לסרטבה ) 400מטר( ,שג היא לא קשה.
איסו /מנגבה  06:15 ,מפגש ברבדי בשעה 07:00
הרשמה עד לתארי'  01.12.09בטלפו 08,6874250
טלפו %ביו הטיול :רבקה !  050!5605386נאווה050!6432073 ! :
אחראית הרשמה בנגבה:שולה כה%
סרטים ומפגשים במרכז התרבות

פע כשאפשרויות הבילוי היו מצומצמות היו מקריני סרטי בחור ,בחדר האוכל ובקי! על הדשא.
כשהקרינו סרטי בחדר האוכל היו מקומות קבועי והיו אנשי שבזמ %ארוחת הערב היו עושי סימ%
ע מפית או פתק במשענת הכסא ואוי למי שניסה לתפוס מקו שמור.
וכעת?! האול השתנה .מקריני סרטי באודיטוריו שבמרכז התרבות ויש מקו בשפע.
ביוזמתה של רחל מרמלשטיי מקרי %יפתח שופט ,בתדירות של פע בשבועיי בימי שלישי בשעה
 18:00סרטי מעולי .לפני הסרט אפשר להתכבד בתה ומאפה בבר של חיותה למד .%הודעה על הסרט
נמצאת על לוח המודעות ליד הדואר .מומל לעקוב ובהחלט כדאי לבוא.
מאיה
השבוע הוקר %הסרט :צעירי לנצח .מי שלא ראה !שיחפש היכ %הוא מוקר %וירו לראות.

הזמנה לפעילות חנוכה ב"חווידע" קרית גת

החווידע הוא סוג של מיני מוזיאון פעיל למדע ,עם מעבדה ,ניסויים ופעילויות לימודיות ,שמועברות
בצורה חווייתית .הפעילות מיועדת לילדים בגילאי גן עד בי"ס יסודי .נשמח לראות גם את ילדי
נגבה מגיעים ונהנים מהפעילות שיש למקום להציע בהפנינג חנוכה מדליק במיוחד
איילת לובראני
)ההזמנה בעמוד הבא(
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חלומות מתגשמים בצהוב

)פורסם בדף הירוק  12.11.09במדור ה"חצר"(
לאחרונה התבשרה מיכל גרץ-מינדל ,39 ,נגבה ,שזכתה במקום הראשון בתחרות להמצאת הסלוגן למכבי

תל-אביב,שערך עיתון "מעריב":מכבי-חלומות מתגשמים בצהוב,"...
המציאה גרץ-מינדל וזכתה ברבע מליון מסרונים שהכריעו את הפור,ובשעון של מכבי"
מיכל את שוקלת לעשות הסבה לקופירייטינג?
כל החיים אני כותבת ,אם זה ברכות מחורזות או שירים ,עכשיו גם סלוגנים ואני גם שוקדת על תוכניות הוראה
בגנים" .מיכל אולי זכורה לציפורי הלילה האדוקות ,שהקשיבו ליובב כץ בתוכנית הלילה המיתולוגית",ציפורי
לילה" .יובב היה נוהג להתקשר למיכל פעמים רבות במהלך התוכנית ,ומעלה אותה לשידור כדי שתקרא משיריה,
תחלוק עם מאזינים את הגיגיה כאם צעירה בקיבוץ משתנה ,ותוסיף פן של תום לוידויים קורעי הלב של
המאזינים .מאז היא הספיקה לגדל ארבעה ילדים ולהתנדב כל שבוע בנגינה באקורדיון "בבית נועם"-מרכז
הבריאות הסיעודי בנגבה בקבלת שבת בינתיים הוציאה ספר הומוריסטי של שירי ילדים "הדודה ואני" בהוצאת
"אופיר".הספר נחטף ואזל מן המדפים ולנו נותר לחכות לברכה/שיר  /ספר ,או עכשיו לסלוגן הבא.
מעין נטעלי-סמולר

מחיר רגיל ₪ 80 :יש להזמין מקומות מראש.
חברי מועצה אזורית יואב  + ₪ 70משקה ראשון חינם.
*************************************************************************************************************************

נחשו מי אני?
השוליים שלי בלויים וקרועים
בורות ומאמורות בתוכי נפערים
עומס התחבורה עלי הולך וגדל
ואין איש שבי מטפל
ישמרני האל ,ישמרכם האל.
אראלה למדן
)פרסים מובטחים לפותרים(.
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תכנית חוג המוסיקה  ,העונה ה34-
לחברי ושוחרי המוסיקה שלו רב,
בשורות טובות בפינו ! החל מחודש ינואר נפתח את עונת הקונצרטי בשיתו ,ע מוזיאו %ישראל.
האמני המצטייני ,שנאזי %לה השנה ה חתני פרסי בינלאומיי ומנגני בפילהרמונית ,בראשל"צ
וב"תזמורת הפסטיבלי הירושלמית" בניצוחו של ו .ברשבי' .
מש' העונה !  10קונצרטי ! אחת לחודש ,לער.
עלות הכרטיס בסדרת המנויי! !  .6 35עלות המנוי השנתי! .6 350
כרטיס בודד ללא מנוי!  .6 45הקונצרטי יימשכו במרכז ברזילי ,בנגבה ,ושעת ההתחלה – .20:00
על פי בקשתכ אנו מפרסמי את רשימת הקונצרטי והאמני .
המועד הקבוע של הקונצרט יועבר ליו ד' לפי בקשות החברי מ %המושבי באזור.
כל הקונצרטי יונחו ע"י מאיר מינדל .
להל רשימת הקונצרטי! והתאריכי! )מומל לשמור(
 6/1 (1רביעיית "מיתרי הזהב"! תכנית קלאסית.
 3/2 (2מריה יופה)סופר (%בלווי הרביעייה).אריות של בליני,פוצ'יני ,קלמ %ולהר(.
 3/3 (3מוסיקה יהודית לסגנונותיה.
 7/4 (4ערב ילדי גאוני ! תלמידי של פרופ' נטליה קושנר.
 5/5 (5הרכב של צ'לו)פליקס נמירובסקי,פילהרמונית( בליווי פסנתר ורביעייה.
 9/6 (6קסילופו %בלווי הרביעייה – עיבודי של יצירות קלאסיות.
 7/7 (7ג.גורבי')פילהרמ (.בליווי הרביעייה! )יצירות משל פגניני,קרייסלר ועוד(.
 4/8 (8אירה ברקובי'! רסיטל לפסנתר מיצירות בא.
 25/8 (9דואו כינורות! מוסיקה לטינו! אמריקאית ,קלייזמר בעיבוד א.איגודיסמ%
 15/9 (10הופעת תזמורת כלי קשת לסיו העונה.
התאריכי! במרוכז:
/.15.9/.25.8/.4.8/.7.7/.9.6/.5.5/.7.4/.3.3/.3.2/.6.1
בברכה
אורנה בר-אור )אביגדור( מאיר מינדל )נגבה(
סיפור לאלו שלא אומרים/ות שלום או למה כדאי לומר שלום ובוקר טוב
הכוח של מאור פנים ואכפתיות הוא עצום ורב .לאחרונה התפרסם סיפור אמיתי שארע ליהודי שעבד במעבדה
בבניין משרדים ענק בארה"ב .יום אחד בשעת ערב מאוחרת הוא נתקע בתוך אחד המקררים שבמעבדה ולא
הצליח לצאת .לאחר שצעק וצעק הוא הבין שכולם כבר הלכו והיה משוכנע שימצאו את גופתו הקפואה רק בבוקר
למחרת .לאחר שעשה וידוי ואמר 'שמע ישראל' המשיך לצעוק ,על כל מקרה ,ופתאום הגיע השומר של הבניין ופתח
את הדלת מבחוץ .אחרי שאותו יהודי נרגע הוא שאל ''איך ידעת שאני פה?'' אמר לו השומר ''לא ידעתי שאתה פה.
חיפשתי אותך"'' .חיפשת אותי?!'' ענה היהודי בתדהמה.השומר השיב'' :אתה היחיד מבין אלפי עובדי הבניין שאומר לי
שלום בכל בוקר והיחיד שבחמש בערב מברך אותי ערב טוב .אף אחד חוץ ממך לא רואה אותי .אני מחכה לשעה חמש
כדי לשמוע ממך ברכת שלום ,והיום כשהגיעה השעה ולא יצאת  -החלטתי לבוא ולראות מה קרה לך .עליתי למעבדה,
שמעתי אותך צועק ופתחתי את הדלת''.
)מסתובב ברשת(
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"בדשא של צילה" – דברים יפים לנשים
ביום שישי  27.11.09בין השעות  15:00 – 10:00בקיבוץ נגבה.
)סמוך לגן הדס(

תכשיטים ,תיקים ,קרמיקה ,מתוקים ,ריבות ויין,
ובגדים מיוחדים יד שניה

בואו לפנק את עצמכן במשהו טוב.......
לפרטים נוספים :צילה כהן 0505-864355 -
סטפי ירון 0505-645681 -
)במקרה של גשם המכירה תתקיים במרכז תרבות נגבה(

הפנינג חנוכה למשפחות וילדים יערך ביום שלישי ה.15.12.09 -
ערב מרקים ועוד ...ייערך בליל שישי ה .18.12.09 -
ביום א' ) (12 .13וביום ה' ) (17.12תיערך הדלקת נרות בג'אמפו .
רישמו את התאריכים ,פרטים נוספים-בהמשך.....
לילך ,רכזת תרבות

מתנ"ס יואב מזמין אתכם ליהנות מפסטיבל שירי הילדים החדש!
אשר יתקיים ב  10.12.09 -יום חמישי בשעה  17:00בכפר מנחם
יש להקדים ולשריין מקום).פרטים על המשתתפים -באתר מועצה אזורית יואב  ,מחלקת תרבות(
הזמנות בטלפון ) 08-8500724/5-אורית דסקל ,מחלקת תרבות(

הפקה :מאיה פסלסקי .לתגובות והערות מייל4880,0508698193 pasalski@negba.org.il :

