עלון שבועי של קיבוץ נגבה
עלון מספר  (2733) 19טז' שבט תשע"א 21.1.11

על חודש שבט )מתוך ארכיון החגים הבינקיבוצי(
שבט הוא החודש החמישי בלוח השנה העברי ,המתחיל בחודש תשרי .שבט הוא חודש ,שחורף ואביב נפגשים
בו  -הוא הגבול בין שיא החורף לראשית האביב .מזלו של חודש שבט בגלגל המזלות הוא דלי ,משום שהוא עשיר
בגשמים ,ככתוב" :יזל מים מדליו" )במדבר כד ,ז( .לקראת סוף החודש מתמעטים הגשמים ומתחילים להופיע סימני
האביב .העצים מתחילים ללבלב )להוציא עלים( ,והראשון שבהם הוא עץ השקד הנקרא גם שקדיה .גם השדות
מתמלאים בפרחי בר ,והארץ מתחילה להתכסות בכלניות ,בנרקיסים ,ברקפות ובשאר פרחי אביב בשלל צבעים.

ילדי "תפוז" והוריהם חוגגים את ט"ו בשבט בבית הילדים).צילומים :סינטיה כהן(
"משל יותם" שופטים ,פרק ט' ,פסוקים ז' עד כ'
לֹהים:
ִשׁ ַמע ֲאלֵיכֶם ֱא ִ
שׁכֶם ,וְי ְ
שׁ ְמעוּ ֵאלַי ַבּ ֲעלֵי ְ
ָהם ִ -
ַיּאמר ל ֶ
ִקרָא; ו ֶ
ִשּׂא קוֹלוֹ וַיּ ְ
ַעמד ְבּראשׁ ַהר־ ְגּ ִרזִים ,וַיּ ָ
ְיוֹתם ,וַיֵּ ֶל ְך וַיּ ֲ
וַיַּגִּדוּ ל ָ
ַבּדוּ
ר־בּי יְכ ְ
שׁ ִ
ִשׁנִיֲ ,א ֶ
ְתּי ֶאת־דּ ְ
ָהם ַה ַזּיִתֶ :ה ֳח ַדל ִ
ַיּאמר ל ֶ
יֹאמרוּ ַל ַזּיִתָ :מ ְלכָה ָעלֵינוּ! ו ֶ
ְ
ֵיהם ֶמ ֶל ְך.
שח ֲעל ֶ
ִמ ַ
ָהלוֹ ְך ָהלְכוּ ָה ֵעצִים ,ל ְ
ְתּי
ח ַדל ִ
ָהם ַה ְתּ ֵאנָהֶ :ה ֳ
ַתאמר ל ֶ
ִי־אַתּ ָמ ְלכִי ָעלֵינוּ! ו ֶ
ַתּ ֵאנָהְ :לכ ְ
ַיאמרוּ ָה ֵעצִים ל ְ
ַל־ה ֵעצִים?! ו ְ
ָנוּע ע ָ
ְתּי ל ַ
ְה ַלכ ִ
ָשׁים -ו ָ
ַאנ ִ
לֹהים ו ֲ
ֱא ִ
ֶפן:
ָהם ַהגּ ֶ
ַתאמר ל ֶ
ִי־אַתּ ָמ ְלכִי ָעלֵינוּ! ו ֶ
ָפןְ :לכ ְ
ַיאמרוּ ָה ֵעצִים ַלגּ ֶ
ַל־ה ֵעצִים?! ו ְ
ָנוּע ע ָ
ְתּי ל ַ
ְה ַלכ ִ
טּוֹבה -ו ָ
נוּב ִתי ַה ָ
ת־תּ ָ
ְא ְ
ת־מ ְתקִי ,ו ֶ
ֶא ָ
אַתּה ְמ ָל ְך
אָטדֵ :ל ְך ָ
ל־ה ָ
ָל־ה ֵעצִים ֶא ָ
ַיּאמרוּ כ ָ
ַל־ה ֵעצִים?! ו ְ
ָנוּע ע ָ
ְתּי ל ַ
ְה ַלכ ִ
ָשׁים  -ו ָ
ַאנ ִ
לֹהים ו ֲ
שׂ ֵמּ ַח ֱא ִ
שׁיַ ,ה ְמ ַ
ת־תּירוֹ ִ
ְתּי ֶא ִ
ֶה ֳח ַדל ִ
אָטד,
ן־ה ָ
ְאם־אַיִן ֵ -תּצֵא ֵאשׁ ִמ ָ
ְמ ֶל ְך ֲעלֵיכֶם  -בֹּאוּ ֲחסוּ ְב ִצלִּי; ו ִ
אתי ל ֶ
מֹשׁ ִחים ִ
אַתּם ְ
ל־ה ֵעצִיםִ :אם ֶבּ ֱא ֶמת ֶ
אָטד ֶא ָ
ַיאמר ָה ָ
ָעלֵינוּ! ו ֶ
ְעם־בֵּיתוֹ,
ֻבּ ַעל ו ִ
יתם ִעם־יְר ַ
ֲשׂ ֶ
ם־טוֹבה ע ִ
ָ
ְא
ִימ ֶל ְך ,ו ִ
ת־אב ֶ
ַתּ ְמלִיכוּ ֶא ֲ
יתם ,ו ַ
ֲשׂ ֶ
וּב ָת ִמים ע ִ
ם־בּ ֱא ֶמת ְ
ְע ָתּהִ ,א ֶ
ְבנוֹן! ו ַ
וְתֹאכַל ֶאת־אַ ְרזֵי ַהלּ ָ
ְאַתּם ַק ְמ ֶתּם עַל־בֵּית אָבִי
ַפשׁוֹ ִמ ֶנּגֶד וַיַּצֵּל ֶא ְתכֶם ִמיַּד ִמ ְדיָן ,ו ֶ
ַשׁ ֵל ְך ֶאת־נ ְ
אָבי ֲעלֵיכֶם ,וַיּ ְ
שׁר־ ִנ ְל ַחם ִ
יתם לוֹ; ֲא ֶ
שׂ ֶ
ְאם־ ִכּגְמוּל יָדָיו ֲע ִ
וִ
ם־בּ ֱא ֶמת
ְא ֶ
שׁכֶם ,כִּי ֲא ִחיכֶם הוּא; ו ִ
ַל־בּ ֲעלֵי ְ
ֶן־א ָמתוֹ ע ַ
ִימ ֶל ְך בּ ֲ
ת־אב ֶ
ַתּ ְמלִיכוּ ֶא ֲ
ל־א ֶבן ֶא ָחת ,ו ַ
שׁ ְב ִעים ִאישׁ ַע ֶ
ת־בּנָיוִ ,
ַתּ ַהרְגוּ ֶא ָ
ַהיּוֹם ,ו ַ
ִימ ֶל ְך ,וְתֹאכַל
ְאם־אַיִן ֵ -תּצֵא ֵאשׁ ֵמ ֲאב ֶ
ִשׂ ַמח גַּם־הוּא ָבּכֶם; ו ִ
ִימ ֶל ְך ,וְי ְ
שׂ ְמחוּ ַבּ ֲאב ֶ
ְעם־בֵּיתוֹ ַהיּוֹם ַהזֶּה ִ -
ֻבּ ַעל ו ִ
יתם ִעם־יְר ַ
ֲשׂ ֶ
וּב ָת ִמים ע ִ
ְ
ֵשׁב
ִברַח וַיֵּ ֶל ְך ְבּ ֵארָה ,וַיּ ֶ
יוֹתם ,וַיּ ְ
ִימ ֶל ְך! וַיָּנָס ָ
ת־אב ֶ
וּמבֵּית ִמלּוֹא ,וְתֹאכַל ֶא ֲ
שׁכֶם ִ
ְתצֵא ֵאשׁ ִמ ַבּ ֲעלֵי ְ
ת־בּית ִמלּוֹא,ו ֵ
ְא ֵ
שׁכֶם ו ֶ
ת־בּ ֲעלֵי ְ
ֶא ַ
אָחיו.
ִימ ֶל ְך ִ
שׁםִ ,מ ְפּנֵי ֲאב ֶ
ָ
עוד פרטים על משל יותם -ההצגה ,הפקה של תרבות נגבה בשיתוף חברים -בסוף הגיליון
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מפה ומשם במועצה אזורית יואב

הקרן הקיימת לישראל תקים קרן מיוחדת לאחזקה ,לשימור
ולפיתוח גבעת תום ותומר בקיבוץ נגבה.
ההחלטה על הקמת הקרן התקבלה בסוף השבוע )יום ה' (13.1 ,בהלך סיור שקיימה מנכ"ל הקרן הקיימת לישראל,
יעל שאלתיאלי ,עם ראש המועצה האזורית יואב ,רני טריינין .במסגרת הסיור התקבלו החלטות משמעותיות נוספות
שיקדמו את פיתוח המרחב התיירותי והחינוכי ביואב *:בין היתר הוחלט על השתתפות קק"ל בשיקום חורשת גבעתי
)חלק מיער הקוממיות( .בשנים האחרונות נעקרו עצים בחורשה עקב התייבשות .האתר שמארח מדי שנה כ3000
תלמידים ,ישוקם וקק"ל תיטע עצים חדשים ותפרוס במקום מערכת השקיה חדשה * .עוד הודיעה שאלתיאלי שתעביר
לרשות המכינה הקדם צבאית "מיתרים לכיש" ,הממוקמת בקיבוץ בית גוברין שני מתקנים ,מעין כיתות ,המיועדים
ללמידה בשטח הפתוח .המכינה מיועדת לבני נוער חילוניים ודתיים מרחבי הארץ שמשלבים תרומה לקהילה ,ערכי טבע
ומורשת בטרם גיוסם לצבא.
* גבעת תום ותומר,בקיבוץ נגבה ,אתר ההנצחה לנופלי אסון המסוקים ,הפך בשנים האחרונות לאתר מורשת ייחודי
אליו מגיעים אלפים מדי שנה .האתר מוחזק ומופעל על ידי בני משפחתו של בן הקיבוץ ,תומר קידר ז"ל וקיבוץ
נגבה .קק"ל ,כאמור החליטה להשתתף בשימור האתר ותקים קרן לתחזוקה השוטפת של הגבעה .יצוין כי בימים
אלה נשלמת סלילת כביש גישה לאתר בביצוע קק"ל.
בנוסף ,תקיים הנהלת קק"ל מיפוי של פרויקטים נוספים ביואב על מנת לבחון השתתפות בקידומם ,בין היתר בתחומים
הבאים :השתתפות בפסטיבל התנ"ך ,שיקום שבילי רכיבה על אופניים במסלולים הפופולאריים באזור ,הקמת שבילי
רכיבה המיועדים לנכים ועוד .מנכ"ל קק"ל יעל שאלתיאלי ציינה במהלך הסיור את הקשרים ההדוקים של הקרן עם
המועצה האזורית יואב" :מדובר בחבל ארץ ייחודי שיש לשמרו .אי אפשר לחיות ללא העבר ויש לטפח אותו למען הדורות
מיכל שבן -קוצר /דוברת המועצה האזורית יואב
הבאים".
***********************************************************************************************************
פרס כספי למושבים כפר הריף וסגולה על זכייתן ב  5כוכבי יופי בתחרות "קריה יפה בישראל יפה "2010
המועצה האזורית יואב תעניק למושבים כפר הריף וסגולה פרס כספי לרגל זכייתן כנציגות המועצה האזורית ,בתחרות
קריה יפה בישראל יפה .2010 ,בנוסף לזכייה ב  5כוכבים ,זכה המושב סגולה במגן מיוחד )כוכב הזהב( על זכיה רצופה
במהלך חמש שנים .על פי החלטת מליאת המועצה יוענקו  ₪ 1000לכל כוכב .ועד מקומי כפר הריף  ₪ 5000ועד מקומי
סגולה  ₪ 2500) ₪ 7500נוספים בגין זכייתם  5שנים ברציפות (
מיכל שבן -קוצר  /דוברת מוא"ז יואב

טיול "צעירים" מס " :5שביל הצנובר" -דרום עדולם שבת 5.02.2011 :מדריך :הלל כץ
מסלול  :בבוקר :חר' בק )ליד נחושה( ,דרומה לבאר נאווה ,עליה למצפה בחר' צנובר )אמת מים עתיקה(
אחה"צ :ביקור בחרבת בית-לויה ובאום שאקף.
המסלול מתאים לכל אחד  .מפגש בצומת נחושה ב 7.30איסוף מנגבה 6.40 -
הרשמה עד יום רביעי  2.2.2011בטל'  6721239או במיילhavakeren@walla.com:
ביום הטיול טל')050 5906681 -דבל'ה(

חברותא:
מפגש שני עם הכתב לענייני ערבים של ערוץ  10צבי יחזקאלי
יתקיים ביום שלישי  25.1.1בחדר האוכל של קיבוץ רבדים בשעה 20:30
הכניסה חופשית .פרטים :ברבדים-סמי גרס  050-5491558או במתנ"ס יואב .הציבור מוזמן
מכרז  -רכז/ת חוגים  -למתנ"ס יואב.תיאור תפקיד:פתוח והפעלה מערכת חוגים איכותית מקצועית ושירותית.
תחומי אחריות:תכנון שנת פעילות,קשר עם ישובים ובתי ספר,ראייה מערכתית של חוגי מתנ"ס,ליווי וניהול מדריכי
החוגים,יישום תוכנית ערכית בהפעלת חוגים )תוכנית מעו"ף(,אדמיניסטרציה והסעות,ניהול כלכלי של מערך החוגים
דרישות התפקיד :שליטה בהפעלת התוכנות ,WORD ,EXCEL :תוכנת חוגים,ראייה מערכתית,הכרת תחום
החוגים,יכולת לוגיסטית טובה.כישורים :יכולת ארגון טובה ,יעילות ,תקשורת בינאישית ברמה גבוהה ,גישה שירותית,
יכולת עמידה בלחצים ,חשיבה מערכתית ,יוזמה ,אחריות ,עבודה בצוות .היקף משרה 50% :מישרה
המעוניינים מוזמנים להגיש מועמדות עד לתאריך .1.2.11 :ראיונות יתקיימו ב9.2.2011-
יש לשלוח קורות חיים למייל noar@yoav.org.il :ו/או לפקס08-8500756 :

זכריה ©שטראוס® שריג

נולד ה‘ חשון תרצ“ח
∑≥±≥Æ±∞Æ±π
נפטר ז‘ שבט תשע“א
±≤Æ∞±Æ≤∞±±
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לזכרו של זכריה שריג

איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש הזה?
בכאב ובצער ניפרד היום מזכריה יקירנו שהלך לעולמו בטרם עת והוא בן .73
לא נוכל לעמוד מול איתני הטבע והגורל ובהכנעה נקבל את גזר הדין הקשה ,לחיה ובני משפחתה הרבים.
זכריה נולד בקבוצת כינרת ,בו שהו הוריו דינה ונפתלי שטראוס ז"ל שעלו לארץ ישראל מגרמניה בשנת .1936
היה הבן הצעיר ,אח לאליה ז"ל שנפטר לפני כחצי שנה ולמירה שתיבדל לחיים ארוכים .מכנרת עברה המשפחה
למושב גיבתון שם גדל ובגר.למד ברחובות בבית החינוך לילדי העובדים ושם ינק לראשונה את ערכי תנועת
העבודה .את התיכון עשה בבית הספר החקלאי במקווה ישראל .בתום שירותו הצבאי בנח"ל ,הגיע עם הוריו
לקבוץ בארי שם הייתה כבר אחותו מירה .הוא נקלט בענף גידולי השדה .כבר אז התבלט באישיותו המיוחדת
שהקרינה על כל סביבתה אנרגיות חיוביות ואנושיות .חבריו מבארי מעידים עליו שהיה אדם ערכי ותרבותי.
בבארי נולדו לו ולרותי שלושת בניו שי ,זוהר ושגיא.
אבל הסיפור הגדול של זכריה ,החל אצלנו בנגבה בשנת  1977כאשר נישא בשנית לחיה וכאן נולד בנם הצעיר
גולן .מיומו הראשון ,נרתם לעשייה גדולה וברוכה .התנדבותו לקבל את ריכוז ועדת התרבות על שלל
פעילותה ,הביאה רוח חדשה לקיבוצנו .בנוסף על כל החגים ,יזם פעילויות רבות בערבי שישי ושבתות ,בחוגי
דיון על התרבות ,בהפעלת צוותים ובפרסומים שוטפים בעלון הקבוץ.זו הייתה רק ההתחלה .מהר מאד הוא
נרתם לפעילויות נוספות רבות :מרכז של גרעין נוער שהיה מיועד לקבוץ הראל ,נבחר להיות רכז ועדת עבודה,
גויס לעבוד בלול ,לקח על עצמו את ועדת ההשתלמות ,נפרד מריכוז ועדת התרבות ושוב חזר בגדול לריכוז
נוסף ועוד ועוד.
בעלון הקבוץ מאפריל  1985נכתב בזו הלשון":איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא :הוא רכז ועדת
עבודה ,ממלא מקום לסדרן עבודה ממלא מקום לאקונום שיצא למילואים ,עובד במטבח ילדים,רכז גרעין
להראל ועוד יש לו כוח לחייך לכל אחד .זכריה שריג ,שמור על עצמך ועלינו ,לתפארת מדינת ישראל".
כזה היה האיש ועדיין לא סופר על עבודתו רבת השנים במפעל צ.ל.פ .פעיל מכונת דפוס ,היה אחראי על
הגלופות ,עבד באריזה ובמכונת השקיות .לאחרונה למרות מחלתו שהתגברה ,עוד עבד חלקית ככל שיכול
היה .תוך כדי כל העשייה הזאת ,יצא לקורס הדו שנתי באפעל שתרם רבות לאישיותו.
זכריה ידע להעיר ולהאיר בנושאים שונים בחיי החברה בארץ ובקבוץ .היה מעורב ופעיל ,מבקר מהלכים שלא
נראו לו בנושא הרוטציה ,החלטות כלכליות וגם בפוליטיקה .בשנת  1985יזם מכתב גלוי לממשלת ישראל
בדרישה ליציאה מלבנון ועוד .והנה שוב ,ב 1991-נבחר לאיש השנה בנגבה ,מלווה בהרבה מחמאות והערכות.
וכל מה שנאמר כאן ,עדיין לא מכיל את כל מעשיו ופועלו.
זכריה נפטר לאחר מחלה קשה ואנו ננצור את זכרו.
לחיה ,שכוס יגונך מלאה עד גדותיה עוד מאז נפילתו של ארנון,
לגולן ,לגלית ורני ,לשי ,שגיא וזוהר ,לנכדים ולכל המשפחה הענפה,
היה לכם בעל ,אבא וסבא אוהב ,תומך ורגיש לכולכם.
לנו אבד אדם וחבר יקר.
יהי זכרו ברוך.

אילן גורן
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דבריה של *אנג'י בהלוויה של זכריה שריג ז"ל:
Dear Saba.
I love you so mauch.
You have been an amazing grandfather.
I remember when I was little, you would play with me,
And I had such fun.
I will love you forever.
ANGIE

דבריה של אל:
To Saba.
I love you so much and really wish you the best.
You are a fantastic grandfather, and have brought me joy,
and happiness throughout the years.
Love you
EL
אנג'י ואל ,בנותיהן של גלית ואנדי ווטסון-ליטבק

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

בשמי ובשם זכי אנחנו רוצים להודות לכל האנשים שתמכו בנו ועזרו לנו.
לחברים שלנו היקרים ,בזכותכם הרגשנו שהוקפנו בים של טוב.
תודה מיוחדת לצוות הרפואי :לדר' זלדין ,לאחות סוניה דגן ול מזכירה הרפואית עדנה אבני -
בלעדיכם לא היינו עוברים את התקופה הקשה הזאת.
חיה והמשפחה
.
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לזכרו של זכריה

משפחת שריג היקרה ,היום אנו נפרדים מזכריה ,אבי המשפחה.
זכריה עבד כעשרים שנה בצ.ל.פ בתפקידים שונים במחלקת הדפוס ,התפ"י והגימור .גם עם הגעתו לגיל
הפרישה הרשמי  ,ביקש זכריה להמשיך בעבודתו במפעל ותרם מניסיונו ומיכולתו בעבודה השוטפת.
בשבע שנות עבודתי בצ.ל.פ זכיתי לפגוש ולדבר עם זכריה אישית יותר מאשר עם עובדים רבים אחרים.
זכריה היה אדם שאיכפת לו מכל שנעשה במפעל ומסביבו  .לא אחת נכנס אלי עם רעיונות הצעות ואף טענות
לגבי הנעשה .שמחתי ללבן איתו כל נושא קטן כגדול ולהבין את עומק מחויבותו האישית להצלחת המפעל.
בתקופה האחרונה ניכר בזכריה כי הוא סובל  .אך גם אז ראינו שהוא ממש נלחם על זכותו ומחויבותו לתרום
ככל שכוחותיו איפשרו לו.
בשם החברה אני מבקש להביע בפניכם את השתתפות כל אחד מהמנהלים והעובדים בצערכם
יהי זכרו ברוך
אלכס מגן סמנכ"ל תפעול /מפעל צ.ל.פ

*חסרון נפש
פלח ,בלי מחרשתו הוא,
כמו ג’יגולו בלי פילגשו.
חקלאות ללא מים ,היא
כמו מדבר בלי חול.
שדות ללא יבולים ,הן
כמו בנקים בלי כספים.
שווקים ללא ירקות ופרות טריים ,הם
כמו קרחונים נמסים.
גינות יבשות ,הן
פגם בטעם החיים.
ונוף נגבה ללא זכריה הוא,
כמו בית קולנוע ללא סרטים!
נשארנו כולנו כואבים!
בארי גונן ©2011
*נכתב לזכרו של זכריה שריג והוקרא בהלוויה
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תוכנית המשק  -סיכום שנתי  2010וצפי לשנת 2011

בשבוע הקודם נדונה תוכנית בהנהלה הכלכלית להלן סכומי השנה והתחזית לשנה הבאה .מזה מספר שנים
שהתוצאות הכלכליות בנגבה מסמנות יציבות ,לאחר שהמשק פועל ללא נטל חובות וההתבססות היא בעיקר
על שלושת ענפי החקלאות ותמורה מהמקרקעין בצל"פ .פעילות המשק מצומצמת ,אך אין פעילויות הפסדיות
או מפעלים שחשופים לסיכוני סחר ותחרות .כתוצאה מכך המצב הכספי מאפשר גידול בתיק הנכסים
הפיננסיים ומאפשר מקורות להשקעות בתשתיות ,בענפי הייצור ובהגדלת הפנסיה .התוצאות הכלכליות של
שנת  2010צפויות להסתיים בסטייה מהתוכנית )פחות  800אלף  ₪ברווח( ,עקב ביצועים פחות טובות של שני
התאגידים הגדולים  ,גד"ש דגנים ורפת גן .למרות זאת ,בעידן של אחרי ההסדר נשמרת היציבות הכלכלית
של נגבה .אולם הסתמכות על ענפי חקלאות בלבד חושפת אותנו לתלות בחסדי הטבע ואירועים שלא תלויים
בגורם האנושי.
שנת  2011מתוכננת לרווח של קרוב ל תשעה מליון  ₪לפני מס .סכום נאה לעומת שנים קודמות  .מתוך סכום
זה על בסיס של תזרים מזומנים יותרו כ  5מליון  ₪למימון פנסיה  ,תשתיות והגדלת יתרות פיננסיות .אולם,
יש תחושה של סטגנציה וקיים רצון להגדיל ולגוון את מקורות ההכנסה ,גם לאור ריבוי הצרכים העתידיים
בתחום התשתיות ,הפנסיה ונושאים אחרים .לענפי החקלאות בנגבה תוצאות מקצועיות וכלכליות ראויות
לציון אולם הם מושפעים מגורמי טבע שאינם בשליטה .כל החלטה מסוג זה ,יש בה את הקושי באיתור
ההזדמנויות,התמודדות עם דילמות של סיכון ומציאת מקורות מימון מבחינת היעדים והנושאים שעומדים
על הפרק אנו נדרשים ליצירתיות ,יוזמה ושיקול דעת בגיבוש סדר יום לשנים הקרובות .בצומת דרכים זו
הכנת תוכנית אסטרטגית בשנת  2011ע"י ההנהלה הכלכלית  ,אמורה לאתר תחומי פיתוח להשקעה תטפל
בשנה זו.
בגד"ש דגנים עברנו שנה נוספת שהושפעה ממחסור בגשמים ,היעדר מי שיטפונות במאגרים ומחסור במנות
קור שהזיקו ליבול השקד.לעומת זאת כרמי הזיתים בשנת היבול הראשונה הביאו ברכה ויבול גבוה .הגד"ש
אמור להתחיל לראות פירות ותמורות מהיקף הנטיעות הרחב של זיתים ושקדים .למרות שהחורף הגיע מעט
מאוחר ולמרות החששות אנו מקווים לכך שבשנה זו הגד"ש יעמוד בתוכניתו ,כ  6.5מליון  ₪עודף למשקים.
הגד"ש גם הוא מכין סדר יום לשנים הקרובות .
הרפת סבלה מבעיות בריאותיות שגרמו לחסר משמעותי ביצור החלב לעומת המתוכנן .לאחר שנה קשה
מקוים לחזור לרמת יצור מלאה וניצול תוספת למכסה .לענף יש תוכנית להתרחב לאור ציפייה להגדלת
המכסות בשנים הבאות.
מטע  -סיכומי העונה במטע  2010/2009הראו תוצאה חיובית נאה ,רווח של כ מליון  . ₪השנה נגיע לניבה
מלאה בכל החלקות ונערך להעברת הפעילות לתוך המסגרת של גד"ש דגנים.
ענפי התשתית חשמל ומים שפועלים כמרכז רווח תרמו את שלהם לתוצאה הכוללת .מבחינת משק המים
מדינת ישראל עדיין במשבר נפגענו מקיצוצים במכסת השפד"ן והקולחין .גם את המים השפירים נידרש
לנהל בתבונה וחסכון .שינויים צפויים בשיטת החישוב מול ההתיישבות תייקר עוד יותר את עלות המים
לצריכה ביתית.
הענפים:כלבו ,מכבסה ,מוסך ואחרים הגיעו לרווחיות בהתאם לתוכנית.
מבחינת המצב הכספי קיימת עליה ביתרות הפיננסיות ותיק ההשקעות הניב תשואה שנתית סולידית של
כ  .7%למרות הציפיות עסקת "חמי יואב" עדיין לא הושלמה סופית והיא מותנית בסגירת נושאים ע"י
השותפים .מצב האתר הורע מבחינה פיסית ,הוא מחייב טיפול במבנה הפיסי ובתשתיות .ללא השקעות
משמעותיות ,התוצאות הכלכליות מאכזבות .
גם השנה תחומי הצמיחה והקליטה ופתוח התשתיות יהיו משולבים עם הפעילות העסקית.
בתוכנית השנה הצגנו רשימה רחבה של מטרות ויעדים  .פירוט בהרחבה יימסר בעלון הבא.
שחר טנא  /מרכז המשק
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נקודת מבטו אישית על הניהול וההתנהלות של מערכת החינוך בגיל הרך

בהיותי עובדת בגיל הרך יוצא לי להיות עדה לשני אופנים של ניהול והתנהלות המערכת .כזו של השנים
האחרונות וכזו של השנה האחרונה .כל מערך הגיל ה רך אינו פשוט כלל ועיקר ,הוא מורכב מאד ,אינטנסיבי
וצפוף מעצם היותו גוף הכולל בתוכו הרבה ילדים הורים וצוות גדול מאוד שמלווה וטורח ביום יום להשלים
ימים טובים נכונים ובעלי תוכן עד כמה שניתן .והנה תוך כדי המערבולת העסוקה הזו הופיעה לה מאי שם
מנהלת חדשה לאה סלוצקי מכרמיה .ולאה מראה לי וסביר להניח שלכולנו שאפשר גם אחרת .אפשר גם עם
חיוך ושקט כמעט בצנעה עם מילה טובה שנאמרת באופן קבוע והערכה עידוד ותמיכה עם בקורים יומיומיים
בגנים והתבוננות בשקט מהצד על הנעשה מסביב והתייחסות לכל ילד כאילו הוא משלה .כל פניה ותהיה
הפשוטה ביותר מקבלת תשומת לב והקשבה מלאה ויש גם הקפדה יתרה על כל נושא התקציבים שלא יהיו
חריגות או פספוסים .כל זה אינו מובן מאליו  ,לא כל שכן לאחר כמה שנים מאד מאד אחרות .אופן ניהול כזה
עושה את שלו .אין לי ספק בכך .מתוך הדחיסות והעומס היומיומי לאט לאט מזדחלת לה התבהרות וקצת יותר
מרחב באווירה  ,באנרגיה ואפשר אפילו להרגיש עידוד והערכה לאינטנסיביות ולעומס שהיומיומיות טומן בתוכו
וזה הרבה הרבה מאד  .כי בסופו של דבר מסר ופידבק כזה לצוות חוזר אל הילדים ובגדול .מעל לכל ספק ,
מערכת הגיל הרך בנגבה צועדת קדימה .ולך לאה על כל אלה אשרינו שזכינו.
רונית לייטבודי

אסף צור בנם של רותי ועודד צור מתאמן ומשתתף היום )יום ששי  ( 21.1.11בתחרות איש הברזל ישראמן נגב,
זו הפעם התשיעית .התחרות מהוה אתגר פיזי מהקשים שיש ,כוללת :ריצת מרטון 42-ק"מ ,שחיה  4-ק"מ,
רכיבה על אופנים  180-ק"מ .אסף ) ,45קצין חבלה מרחב גליל( סיפר בעבר במסגרת בנים מספרים  70על עבודתו
במשטרה וכיצד התגלגל לתחרויות  .בהצלחה וברכות על הנחישות והיכולת  .בית נגבה
)מתוך כתבה שפורסמה אתמול בעיתון ידיעות אחרונות( 20.1.11

בית הספר " האלה" -היסודי החדש בכפר מנחם ,מחפש בדחיפות מורים מחליפים ,שיוכלו להגיע בהתראה
קצרת מועד על פי הצורך לעבוד בבית הספר ,ולמלא מקום המורים המקצועיים בימי מחלה או חופשה.
המעוניינים /מעוניינות ,יכולים לפנות למיכל מאירוביץ פלאפון . 050-6939809 :מיילyhl2@negba.org.il :

למי שעוד שולח מכתבים בדואר לעיתון ידיעות הקיבוץ הכתובת שונתה והיא מעתה:

עיתון ידיעות הקיבוץ רחוב חומה ומגדל  2תל אביב מיקוד 67771

כנס עזה  -שדרות בתאריכים  14-17לפברואר .פרטים באתר ספיר או "כנס שדרות" באינטרנט
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ביום ראשון  23.1.11שעה 20:00
תתקיים אספה כללית של מתיישבי נגבה במועדון
הנושא  :תקציב  2011דיון מסכם .נוכחות כולם חשובה.
יונתן

ביום ששי  28.1.11תיערך קלפי )הקלפי תוצב בכלבו( בנושאים הבאים:
.1תקציב מתיישבי נגבה .2 .בחירות למזכירות ולועד האגודה הקהילתית
למזכירות הקיבוץ :לירון ברזילי ועידו ברקאי
לועד האגודה הקהילתית :נוגה וילן
יונתן

הזמנה לשיחת הורים
ביום שני ה ,24.1.11-בשעה  20:30בבית הילדים "תפוז"
תתקיים שיחת הורים לילדי כיתות ד'-ו'.
מטרת השיחה-הסבר על התוכנית שחולקה להורים.
נא להביא איתכם את המכתב שחולק בתאי הדואר.
מחכה לראות את כולכם ! סינטיה

בית קפה "תפוז"-הזמנה
חברי נגבה יקרים !
ילדי "תפוז" מזמינים אתכם לבוא וליהנות מקפה ומאפה.
מתי? ביום רביעי ה 2.2.11-בשעה .16:30
איפה? בבית הילדים "תפוז".
מה בתפריט? פרטים בעלון הבא....
רישמו ביומנים ...לא כדאי לפספס!!!
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הציבור מוזמן להרצאתו של פרופ' יורם עשת )לשעבר חבר קיבוץ שדה יואב(

מוח ,טראומה וזיכרון
על ספרו  :אדם הולך הביתה )הוצאת כתר(
מועד :יום שישי  5.2.2011בשעה 21.30
מקום :האסם ,קיבוץ שדה יואב
הספר הנו מסע פסיכולוגי של המחבר אל נבכי הזיכרון ואל תהליכי בניית התודעה
והשיקום שעבר בעקבות פציעה מוחית אנושה במלחמת יום הכיפורים.

קישור לפרק הראשון של הספר:
http://www. ynet.co.il/articles/0,7340,L-3953208,00.html
ביקורת ב"הארץ ספרים(http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1192074.html :
*****************************************************************************************
לאור בקשות הורים אנו מביאים שנית את תקנון הנסיעות של בית הספר .לאה סלוצקי  /חינוך
נסיעה בהסעות בית הספר-מומלץ לגזור ולשמור
כללי התנהגות לקראת הנסיעה מביה"ס
דרכי טיפול
זכותי
אחריותי
תורן משמרות הבטיחות ירשום ילד
לעלות להסעה בביטחה  ,שלא
לעמוד בטור על פי הישובים
שלא ישמע להוראותיו.
ידחפו אותי.
שם הילד יועבר לטיפול למנהלת
להישמע לתורני משמרות
ביה"ס
הבטיחות
)מכיתה ו'(
בירור/שיחה עם מחנכת הכיתה וידוע
להישמע למורות התורניות
ההורים בכתב.
אם התלמיד ימשיך בהתנהגות
לעלות לאוטובוס אחרי שהמורה
שאינה הולמת-יורחק מההסעות
האחראית משחררת את הטור
בצורה בטוחה ללא ריצות.
כללי התנהגות בזמן נסיעה
אחריותי
לשבת במקומי הקבוע

זכותי
לנסוע נסיעה בטוחה

דרכי טיפול
במקרה של התנהגות בלתי ראויה,
הנהג מדווח ישירות למחלקת התחבורה
 ,ולמחלקת החינוך במועצה.

לחגור חגורת בטיחות

להרגיש בטוח ומוגן בזמן הנסיעה

המועצה מדווחת להורים בכתב.

לא לקום מהמקום להסתובב בזמן
הנסיעה באוטובוס.
להימנע מלגשת לנהג בזמן הנסיעה

לשמור על נקיון האוטובוס

לא לאכול בזמן הנסיעה

לשמור על כללי התנהגות ולא לנהוג
באלימות

העתק מהמכתב מגיע להנהלת בית
הספר
מחנכת הכיתה ו/או המנהלת מבררות
עם התלמיד את האירוע  ,דיווח על
השיחה מועבר למועצה ולהורים.
תלמיד שקיבל  3הערות לגבי התנהגות
בלתי הולמת בזמן נסיעה ,יגיע לביה"ס
עם הוריו.
במקרה של התנהגות חריגה נוספת,
מחנכת הכיתה או המנהלת מודיעים
להורים והתלמיד יורחק צההסעות
והוריו יסיעו אותו לביה"ס וממנו.
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מסיבת ט"ו בשבט
יום שישי  21.1.11בשעה 21:00

שימו לב! עברנו לחדר האוכל )ג'אמפו(
בתוכנית ערב שכולו הפתעות:
טקס החג ,שירים ,חידון מן הטבע ,כיבוד עשיר ברוח החג
ו....הצגת חברים מדהימה" :משל יותם" עיבוד נגבאי מודרני למשל על העצים שהלכו לחפש להם מלך.....
עוד לא מאוחר להתנדב:
להכין כיבוד ברוח החג )עוגות ,עוגיות ,סלט פירות ומטעמים אחרים(
להתראות עם כולכם!

למחרת שבת  22.1.11בשעה  10:00בשכונת ההרחבה )נפגשים ברחוב הראשון(
חגיגת נטיעות לכל המשפחה:

טקס החג ,נטיעות ,הפנינג יצירה ובישול מן הטבע:
פינות יצירה ,פיתות בטאבון ,סלט פירות ועוד ועוד...
מה להביא? מעדרים ,נעלים ובגדים נוחים )גם לבוץ( ,קופסאות פלסטיק למיחזור והמון מצב רוח טוב!
בואו בהמוניכם!
טיול משפחות" -מתחת לאף"
בשבת הבאה  29.1.11בשעה  9:30במגדל
נצא לטייל לבוסתן תמר ליד משואות יצחק.
המסלול מעגלי ומתאים לכל גיל.
על המסלול :נחנה הרכבים בבוסתן תמר )תחילת מסלול( ונלך עם הסימון הכחול בחורשת גרשון.
במהרה נגיע אל מצוקי המחצבה המקומרת בה נלך בינות לעצי שיטה.
ביציאה מהמחצבה ישנה אפשרות של פיצול המסלול למעוניינים לקצר ולחזור -כאן המקום.
לממשיכים -נלך צפונה עם הסימון הכחול ,נעבור במטע זיתים נטוש ונחצה בסבך של קני-סוף בסופו נגיע
למסלול ירוק איתו נחזור אל נקודת ההתחלה ונערוך פיקניק מסורתי.
נא להצטייד ב:
מים לשתיה ,נעלי הליכה ,אוכל ונשנושים ,דגל ירוק של טיולי נגבה וכמובן בהרבה מצב רוח טוב!
להתראות! דבלה וסיון
)במידה וירד גשם הטיול יידחה למועד אחר(
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תרבות נגבה בשיתוף חברים שמחים להציג:
"משל יותם"
כתיבה ובימוי :בשמת פנקס פרח
הפקה :נעמי ווילן וליאור שיק
משתתפים:
פנינה צ'רניאק )קריינית( -הופיעה בשנות ה 40,45,46,50,55,58-וכו' וכו' וכו'
אברהם שיק )זית בלאדי(-רקדן שרלה מפורסם בחתונות מפוארות בישוב נגבה.בתפקיד רקדן
כושי בסוף כיתה ו'.
אראלה למדן )תאנה( -מפיקת על חגיגות ה 70-לנגבה ,רקדנית ב"להקת דורות".
עידו ברקאי )זית( -הופיע בתפקיד האריה ב"בית של מיץ פטל" בוגר ימי ב' של פילאטיס
גברים.
מירי קולר איגלינסקי )וושינגטוניה( -תפקיד ראשי בסוף כיתה ח' כיהודה המכבי ,כולל
תפקיד סולו בשיר" :הנה הוא בא יהודה המכבי" .סבתא אלישבע ב"אליעזר והגזר"
פורים .2010
ליאור שיק )פיקוס( -הופיע עם שלישיית שיק בלהיט הידוע "אלה שמות" פורים .2010
גלעד בן ישראל )חוטר א'( -חיצצר בחצוצרה לצד חגי בן ישראל וכן בשלישיית
"עופר,חגי וגלעד".
ניצן הראל )חוטר ב'( -בכיתה ד' הקריא בטקס ט"ו בשבט .לפני שלוש שנים הדביק לעצמו
מסטיק לשיער.
דניאל האסן )חוטר ג'( -בתפקיד עוזר המציל הסקסי בעונות .2009,2010
דין פרכטמן )חוטר ד'( -הטביע את המונח "קי,קי,קי" בחגיגות שנות ה 70-לנגבה .שיחק
בתפקיד "חנן השוטר הקהילתי" צפית חנוכה  .2010אישיות בפני עצמה.

הצגת בכורה :הערב ,שישי  ,21.1מסיבת ט"ו בשבט בשעה  21:00בחד"א )ג'אמפו(
מי שלא בא מפסיד!!!

וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל"

הפקה ועריכה :מאיה פסלסקי ,טלפון , 4880 :נייד 050-8698193 :לתגובות והערותpasalski@negba.org.il :

