עלון שבועי של קיבוץ נגבה
עלון מספר  (2738) 24כא' אדר א' תשע"א 25.2.11
פריחת השקדיות בחוות מרים

צילום :מאשקה ליטבק

לפני מספר חודשים שלחה יסמין סלרס,בתם של שלומית ובארי גונן לעלון תמונות מרעידת אדמה קלה יחסית
שהתרחשה בעיר מגוריה כרייסצ'רץ' בניו זילנד .לא עברו כמה חודשים ורעידת אדמה קשה פקדה את האזור
והשם המרוחק התקרב והפך באחת בעל משמעות.לשמחת כולם שלום ליסמין ולמשפחתה -כריס,והילדים:תום ליבי
ושני.ושלום למטיילים בני נגבה שעברו בעיר ועזבו אותה כמה ימים לפני שהכול התהפך .נקוה ששיקום העיר יהיה מהיר.
בין פריחות השקד והכלניות עניינים רבים בעלון :פרוטוקול המזכירות והמסמך המצורף,דוח של רכז המשק ,דעות של
חברים ותגובות על החלטות,טור אישי בענייני ספורט,טיול משפחות -וסרט במסגרת מועדון ששים ונהנים ועוד.
יהיה מעניין .שבתשלום מאיה.
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קצרצר ממתנ"ס יואב
 .1יהודית ויעקב רביץ "שירים מהבית" יום שני ה  07.03.11 -שעה  21:00בבית הבנים בכפר מנחם
מחיר כרטיס  130 -ש"ח .כל ההכנסות תרומה לעמותת עדן" )נערות בסיכון(
כרטיסים ניתן להשיג במחלקת תרבות מתנ"ס יואבtarbut@yoav.org.il08-8500724/5
 .2אדיר מילר בכפר מנחם.יום חמישי  03.03.11 ,שעה  21:00בבית הבנים בכפר מנחם תושבי המועצה  85ש"ח
טיול -מיטיבי לכת לכרמל /פרסום שני

תאריך :שבת  05.03.2011 :מדריך :עופר דור
המסלול :הר שוקף ,חורבת רקית ,מערת ישח ,נחל אורן .מערת אצבע – תצפית על מישור החוף הצפוני
מפגש בצומת האלה .איסוף מנגבה בשעה 05:50
הרשמה עד יום רביעי )רצוי לפני( בטלפון ) 6721239חוה( ביום הטיול –טל' ) 050 5906681דב(

מועדון ששים ונהנים-פירסום אחרון
מועדון  60ונהנים שמח להזמינכם לערב שכולו עניין והנאה לצפייה ומפגש עם במאי הסרט " גיא אוני "
בתאריך

28/2/11

יום שני הקרוב באודיטוריום בקיבוץ נגבה

 17:30התכנסות וכיבוד קל
 18:00הסרט ולאחריו מפגש עם הבמאי  -דני וולמן
* עלות השתתפות  20 -ש"ח
על הסרט :גיא אוני מתרחש בפלסטינה העותמנית של המאה ה .19-פאניה ,צעירה כבת  17פליטת פוגרום ,מגיעה
ליפו עם דודה המבוגר ,אחיה המשוגע ובתה התינוקת .באכסניה בעיר מתאהב בה יחיאל ,אלמן ואב לשנים ,שמבקש את
ידה .פאניה ,חסרת האמצעים ,מסכימה להינשא לאיש הזר ויחד הם עוברים לביתו בג'עוני ,היא גיא-אוני .בישוב גרים
בכפיפה אחת עובדי אדמה יהודים וערבים .פאניה נושאת עימה סוד המעיב על חיי הנישואין שלה .תוך הסתגלות לתנאי
החיים הקשים בגיא-אוני ,לרעב ,לבצורת ולעבודה בשדה ,היא עוברת שינוי ,מתחזקת ונקשרת למקום .התסריט של
"גיא אוני" מבוסס על ספרה הנודע של שולמית לפיד  .Http://www.geioni.com .מומלץ

" שישי נשי " -סדנת חיזוק בטן ורצפת אגן* .הסדנא תכלול תרגול מעשי בישיבה/מזרן ומלווה בהסברים
תיאורטיים .יום שישי  4.3.2011שעות 08:30-11:00 :מקום :ב"אסם" קיבוץ שדה יואב.
מחיר סדנא 160 :ש"ח להרשמה :רינת 052-3303068. -
עוד פרטים על חיזוק רצפת אגן והיפרדות שריר הבטן-באתר של רינתwww.rinatpilates.co.il

אתר חדש "מגיע לי" -מועדון הצרכנות של ישראל http://www.magia-li.co.il
למכירה קלנועית  FBמשומשת .פרטים אצל תרצה ברוק 050-7400079
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פרוטוקול ישיבת ועד ההנהלה מס'  5מיום 17.2.11
שמות המשתתפים בישיבה:
אלי שלח ,גיורא לוברני ,לירון ברזילי ,אהרלה קאופמן ,יונתן ברוק ,אולין צביאלי ,אילן מיכאלי
סדר היום של הישיבה:
שיוך דירות בהשתתפות שם טוב
החלטות} :בתמצית{
סעיף מס'  :1פתיחה – שם טוב :הצגת התהליך עד היום השלבים השונים:
החלטה  , 751תוכנית הפרצלציה והמגרשים ,נושא הוותק ,שמאות ,מקדמי הסיוע.
תזכורת :התקיימו שתי שיחות בנושא :שיחת קיבוץ ,פאנל בנושא מנגנון השוואת זכויות.
החלטה:
.1לאמץ את המסמך המלא עם התיקונים כפי שסוכמו בצוות שיוך הדירות בנושא המקדמים ומנגנון האיזון.
.2המזכירות אישרה את התיקון בנושא הגרושים :תוספת של  20%לשנות הוותק.
.3להגיש שתי חלופות בנושא מנגנון השוואת זכויות.

.4המסמך כולו מצורף לעלון זה.להלן המסמך
החלטות מזכירות נגבה -עקרונות שיוך הדירות.
לאחר שיחת הקבוץ שהתקיימה ביולי  2010צוות השיוך קיים מספר ישיבות תוך התייחסות לנושאים
שעלו בשיחה .בנוסף לכך התקיים פאנל בהשתתפות נציגים משלושה קיבוצים)גת ,רבדים וכפר מנחם(
שעסק ביישום מודל האיזון .המזכירות סיכמה את עמדתה בשני הנושאים המרכזיים:
 נושא המקדמים.
 חלופות בנושא מנגנון השוואת הזכויות.
הנושאים הללו מובאים לשיחת הקבוץ עם המסמך הכולל ולאחר מכן יובאו להכרעה בקלפי.
מצורף המסמך הכולל שהוכן לשיחה וסוכם במזכירות.
תזכורת -תהליך השיוך כולל:
מסלול פנימי :מנגנון האיזון ,השוואת זכויות ,פרמטרים להחלטות ועוד.
מסלול חיצוני :הקבוץ מפנה את חבריו למינהל.
נחתם חוזה חכירה והבית והקרקע יוצאים ממשבצת הקבוץ.
העבודה של צוות השיוך עסקה:
 עדכון שנות הוותק.
 חלוקה למגרשים – פרצלציה.
 החלטות עקרוניות בתחום מגרשי חנייה ,גדרות לבתים ועוד.
 אישור התוכנית.
 מנגנון לפתרון מחלוקות.
 שמאות על הבתים.
 והשלב הנוכחי -מנגנון השוואת הזכויות.
המזכירות אימצה את החלטות צוות השיוך כפי שיפורטו במסמך זה.
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אישור כולל למסמך ניתן בישיבת המזכירות מה.2.6.10-
תיקון בנושא המקדמים והצעות למנגנון השוואת הזכויות סוכמו בישיבה מיום ה.17.2.11-
 .1מקדם התחשבות ביחידים
 1.1אלמן/ה יקבלו מקדם של  (200% ) 2וזכאותם תהיה מלאה ,כמו בית אב.
 1.2משפחות חד-הורית דינם כדין אלמן/ה .המשפחה תקבל מקדם  ( 200%) 2וזכאותה תהיה מלאה,
כמו בית אב.
 1.3גרוש/ה יקבלו מקדם של  20%כלומר  .120%השינוי הזה סוכם ע"י צוות השיוך והמזכירות.
)בהצעה הראשונה גרושים לא קיבלו שום מקדם(.
 1.4רווק/ה יקבלו מקדם של  1.3וזכאותם תגדל ב 30% -על הוותק שנצבר להם אישית.
הנושא הזה נידון בהרחבה וסוכם לא להכניס בו שינויים.
הערות הבהרה:
 הצוות בחר לעבוד על בסיס פרמטרים מוגדרים.
 לגבי רווקים ההחלטה נשענת על המקדם של תקנון העזיבה.
 כול הרווקים מקבלים את דירתם ללא תוספת תשלום ומעבר לכך כולם מקבלים תוספת כספית על פי
ערך השמאות של הבית.
 .2עקרונות הטבלה להשוואת הזכויות
 .1משחק סכום אפס – ההתחשבנות להשוואת הזכויות היא פנימית ,בין החברים לבין עצמם ,ללא כל
מעורבות של הקיבוץ .הכוונה אין תוספות כספיות שבאות "מהקבוץ" .הכול נמצא בתוך טבלת
האיזון.
 .2כלל מנין שנות הוותק  -הוא חשבון כלל מנין שנות הוותק של החברים )בתוספת מקדמים שונים(.
 .3סך כל הנכסים  -חישוב סך כל הנכסים המועברים לחברים )על פי קביעת שמאי(.
 .4שווי ערך הנכס – אותו יקבל כל בית אב הוא ערך הנכס מורכב משווי הבית  +פחת תכנוני שמושפע
מגודל המגרש וצורתו .לדוגמה -הדירה האמצעית בשכונות צמרת /סוסים בגלל גודל השטח
ואפשרות הבנייה העתידית.
 .5ערך שנת ותק אחת  -סך כל הנכסים מחולק בסך כל שנות הוותק.
 .6תקרת שנות וותק  -צבירת וותק מרבי של חבר )לעניין שיוך הדירות בלבד( של  35שנים .הקבוץ החליט
על הגבלת שנות הוותק ל 35שנה .העיקרון שהנחה את הצוות והמזכירות הוא צמצום פערים 35 .שנה
זאת המגבלה הגבוהה ביותר שמוכרת בקיבוצים .ברובם מדובר על  30 ,25שנה.
 .7ערך המגרש  -אין כל התחשבנות בגין שווי המלא של המגרש .בבוא היום זה יערך מול מינהל מקרקעי
ישראל.
 .8מקדם התחשבות ברווקים –  1.3למניין שנות הוותק.
 .9מקדם התחשבות באלמנים/ות וחד הוריים –  - 2למניין שנות הוותק.
 .10מקדם התחשבות בגרושים  1.2למניין שנות הוותק
 .11עריכת טבלת השוואת זכויות בין כל בתי האב – ערך שנות הוותק של כל בית אב מול ערך הנכס
המיועד לשיוך.
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 .12מקור כספי לבלצ"מ  -יצירת מקור כספי במסגרת הטבלה ,של  720אלף  ₪לצורכי העברות
ואירועים בלתי צפויים
 .13שריון דירות ל"דיירי אמצע" -דיירי אמצע שיבחרו להישאר בביתם הנוכחי ולשייך דירה אחרת
ליורשיהם– הדירה החלופית תועמד לצרכי רשות הקהילה עד למועד שינוי המגורים של בית-האב
לדירה המסומנת לשיוך .עם המעבר לדירה המשויכת תועמד דירת האמצע לרשות הקיבוץ.
 .14התחייבות לדיירי האמצע – שעוברים מדירתם – סיוע כספי ממקורות הקרן להשוואת הזכויות בין
החברים 60.אש"ח .המקור-מבלצ"מ
 .15וותק נצבר של חברים מקיבוצים אחרים ,ייחשב במסגרת חישוב הוותק ,לא תהיה התחשבנות עם
הקבוץ ממנו בא החבר.
 .16הוצאות הריסת מבנה במגרש המיועד לפינוי בינוי – יהיו על חשבון החבר הבונה.
 .3הפעלת מנגנון תשלומים בשיוך.
מצורפות שתי החלופות לדיון והכרעה.
 .4דיון וקבלת החלטות.

קיבוץ )קיבוץ חברים(

יום שני  7.3.11שעה  19:00תיערך שיחת
בנושא המסמך והחלופות למנגנון תשלומיהשוואת זכויות
לאחר הדיון שיערך במסמך הזה אנחנו נקיים שני דיונים נוספים:
הראשון :שיוך חוזי ,קנייני כן/לא איך ומתי.
השני :החלטה על הסדרת נושא המיסוי מול רשויות המס.
הערה :התהליך לגבי הבנים נמצא בשלבי סיום.
***************************************************************************************************
חלופה  1מנגנון השוואת זכויות  -תשלום מיידי
 .1סילוק החוב של כל החייבים יהיה מיידי ולא בפריסה ארוכת טווח )דוגמת כפר מנחם(.
 .2סילוק החוב יעשה ע"י הלוואה בנקאית של המשפחה או כל מקור עצמי אחר.
 .3גזברות הקיבוץ תסייע להשגת הלוואות בתנאים משופרים.
 .4הצוות ממליץ להחליט על דרכי ההפעלה כבר עכשיו אך לדחות את מועד ההפעלה וההתחשבנות ליום
 .1.1.2013ההנמקה לתאריך המאוחר – סבירות להגיע לשיוך קנייני מול המינהל ללא שלב הביניים של
שיוך פנימי .זמן התארגנות עם תקציבי קהילה מופחתים .מרחב זמן להטמעת התהליך אצל החברים
וטיפול בנושא המימון.
 .5כתמריץ לתשלום כל החוב עד למועד הנקוב ,תינתן הנחה של  . 5%כיסוי הפער כתוצאה מההנחה )כ150 -
אלף  (₪יהיה ממקורות הקיבוץ.
 .6משפחות שלא ישלמו את החוב במועד –
 לא תתאפשר בניה והקיבוץ לא יחתום על היתרי בניה.
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 לא תהיה הפניה למינהל לרישום הנכס ע"ש המשפחה
 החוב ישא ריבית
 הקיבוץ יקזז זכאות מפירות הנכסים וזכויות אחרות.
חלופה שנייה -פריסה ,תשלומי השוואת זכויות.
עקרונות ייסוד:
 .1אין מעורבות של הקבוץ.
 .2הזכאים מקבלים מה שמצטבר בקרן המיוחדת לנושא זה באופן יחסי לגובה הזכות שלהם.
 .3הקבוץ יחליט על משך הפריסה על מנת להקל על החייבים אבל מצד שני להבטיח את הזכויות
של הזכאים .כול דחייה של תשלום פוגעת בחבר זה או אחר.
יישום:
 .1יקבע מינימום תשלום חודשי .לדוגמה בקיבוץ מסוים קבעו בין  – 400ל ₪ 600לחודש.
 .2תקופת ההחזר לא תעלה על  15שנה מיום ההחלטה.
 .3הגבייה והחיוב יעשו ע"י הקרן המיוחדת שהוקמה לצורך נושא זה.
 .4סכומי ייתרת החוב לתשלום בפריסה ויתרות הזכות יישאו הפרשי הצמדה למדד  +ריבית שיוחלט
עליה.
 .5גם בהסדר זה תינתן האפשרות לשלם את מלוא הסכום כמו בחלופה הראשונה וליהנות מהנחה של .5%
 .6בטחונות.
ירשם שעבוד לטובת הקבוץ ותרשם הערת אזהרה על הדירה לשמירת זכויות הקבוץ והקרן.
הכוונה :לא ניתן למכור את הבית עד שלא פרעו את החוב.
לקבוץ ולקרן תעמודנה זכות עיכוב וקיזוז לגבי כל כספים או זכויות שיגיעו למשפחה כגון :בונוסים ,זכויות
בשיוך נכסים והון ,למעט פנסיה  ,קצבאות ותשלום ביטוח לאומי.
רשם :יונתן ברוק
*************************************************************************************************************************

*תשובה לשאילתה של ירוחם חובב מיום  11.2.11בנושא תשלומי מים

תקציב האגודה הקהילתית לקח בחשבון את נושא חיוב המים ע"י החברים מתחילת .2011
יש לשים לב שתקציב הנוי ירד ב55,000 -ש"ח השנה לעומת שנת .2010
יונתן ברוק

*התייחסות נוספת בדברים של מרכז המשק בעמוד הבא

ביום ו'  4.3.2011בשעה 11.00
נעלה לקברו של יקירנו
ראובן וינברג
במלאות שלושים למותו,לטקס גילוי המצבה.
המשפחה ובית נגבה
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מידע קצר לעלון מריכוז המשק

החלפה בניהול המוסך -אילן בר לביא סיים את תפקידו בניהול המוסך .גלעד אריאלי מונה למנכ"ל המוסך
ויבצע את התפקיד בשילוב עם הניהול המקצועי  .שינוי זה אמור להביא לחסכון בתקורות של הענף ונקוה
שישפיע על שיפור הרווחיות .אנו מאחלים בהצלחה לגלעד בתפקיד ולאילן הצלחה בהמשך הדרך.
מים  :גינות פרטיות ועוד  -בתקופה הקרובה יותקנו מונים בגינות הפרטיות .לירון ברזילי יסייע וישמש
כמנהל הפרויקט  .בחלק מהשכונות הפתרונות הם לא פשוטים לביצוע ולכן הפתרונות הנכונים נבחנים
ביסודיות .בחלק מהמקומות נציב שעון שני למטרה זו .בהמשך נעדכן את הציבור באפן יותר מפורט .באפן
כללי ) למעט שכונות שניתן(המשק יציב ברז אחד למדידה לכל בית והדייר יתחבר ממנו לכל שטח הגינה
בצנרת אחרת .בהקשר של עלות המים ע"ח החבר במקום ע"ח התקציב הקהילתי )לשאלת ירוחם חובב( ,
אציין שבמציאות של מחירי מים גבוהים בארץ התקציב לא עמד במחיר העלות האמיתי והראוי בחיוב
הנוי ולכן אין חסכון בתקציב כתוצאה מחיוב הגינות הפרטיות.
היטל ביוב – המועצה האזורית מביאה החודש לאישור סופי חוק עזר לביוב  .החוק מסדיר בחוק את
ההשקעה במתקן הטיהור )המט"ש( ,זה הקיים ואת ההשקעה העתידית בביוב ציבורי בעתיד במידה והישוב
יהיה מעוניין בביצוע ע"י המועצה .הנושא החישובי מורכב ולא נתאר אותו בדף זה  .בחמר הראשוני שהגיע
לידינו מצאנו טעות והגשנו השגות לנתונים .כתוצאה מכך התקבלה ההשגה וקיבלנו שיפור משמעותי
לתעריפי ההיטל והאגרה השוטפת .
ענפים זעירים בנגבה -בדר"כ אנו מדווחים על הפעילות והתוצאות של הענפים שמהווים מקורות ההכנסה
העקרים של המשק .אולם בהזדמנות זו אני רוצה לציין את התרומה והמאמץ גם של אלו שעובדים בענפים
אחרים :במכבסה ,בכלבו  ,משאית ,מוסך וכמובן כל העובדים במערכת השירותים והמשרדים.
שכונת ההרחבה – עדין לא נפתרה בעיית הבעיה שנוצרה במינהל ע"י היזם  .עקב לחץ של המועצה ושלנו
היזם יפתח בחודש מרץ את הגינון ברחובות והוא השלים את מתקן המשחקים על גבעת המוסד )מה שקרוי
שצ"פ( .לא כל דרישותינו התקבלו ונמשיך לדרוש את קיומן.
שחר טנא /מרכז משק
הוראות בטיחות ב גז

בעת האחרונה אירעו מספר מקרים של דליפות גז במדינה שגרמו לאבידות ב נפש.
להלן מספר הוראות בטיחות בגז
 .1יש לסגור את ברז הגז בדירה אחרי כל שימוש
 .2 .2לוודא שברז הגז נגיש מידי וניתן לפעולה
 .3על כל ליקוי בדירה בנושא גז ודליפת גז יש להודיע לי .אני מזמין טכנאי שמטפל בבעיה
 .4אספקת גז :פעם בשבועיים מגיעה משאית פזגז לנגבה לחלוקת גז.
יש להודיע לי או לשים פתק בת.ד .של החצרן
 .5עבודות תשתית גז ועבודות שונות בדירה יש להודיע לי על מנת שאתאם עם הטכנאים
 .6ניתן ומומלץ להזמין טכנאי גז של החברה פעם בחמש שנים לבדיקה טכנית .הבדיקה חינם
 .7טלפונים להתקשרות 050-7389508 :או 08-6774890
מיכה כשר
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נגבה ,השכונה ו – C.P.M
בנגבה רבתי מצויים כיום ארבעה סוגי אוכלוסיה והם:
כ  180 -חברים.
 .7חברי נגבה הותיקים
כ  112 -חברים.
 .8חברים חדשים שנקלטו לאחרונה
כ  100 -חברים.
 .9חברים בהרחבה החדשה
כ  100 -חברים.
 .10תושבים הגרים בנגבה
בנוסף לכך בנגבה מתנהלות שלוש ישויות שונות בתאגידים שונים כדלקמן:
 .1אגודה חקלאית נגבה אליה משתייכים גם חברים ותיקים וגם הנקלטים החדשים אך לא במעמד זהה.
 .2כל האוכלוסייה חברה באגודה המוניציפאלית.
 .3לא כל האוכלוסייה חברה באגודה הקהילתית.
מי שמתמצא ביכולת של קהילה לעבוד ביחד ,לארגן לה סדר יום משותף ,חזון משותף ,אינטרסים משותפים
מבין שלאורך זמן העסק הזה לא יחזיק מעמד .עלינו לעשות מאמץ שיהיה בנגבה רק סוג אחד של אוכלוסיה
ואשר כולה תהיה בכל ישות תאגידית שנקים ורק כך נוכל לאורך שנים לשמור על יציבותו של הקיבוץ.
יש להשקיע בזאת מחשבה עמוקה לעשות הכל בייעוץ משפטי אך לחתור שכולנו נהיה בעלי אותם אינטרסים
ובעלי אותו מעמד.
איני חושב שיש לבכות על חלב שנשפך .בתקופה אשר החלטנו על ביצוע ההרחבה היינו על עברי פי פחת
ועתידנו נראה אפור מתמיד מכאן שההחלטה על הקמת השכונה בתנאים של ראשית העשור הראשון של
המאה העשרים ואחת הייתה נכונה ובמקום .כיום כדאי לקיבוץ לבדוק אפשרות לעצור את ההרחבה על 60
משפחות בצד המערבי של המוסד החינוכי ולייעד את  78היחידות המזרחיות לבנים והנכדים של כל אלה
החיים כאן כולל כולם .אין זה קל ,יש לנו חוזים עם חברת  C.P.Mאבל במשא ומתן חכם ונבון ניתן אולי
להשיג זאת.
יחד עם זאת חברי הקיבוץ הוותיק צריכים לעשות מספר מעשים פרגמאטיים מידיים כדי להראות לשכונת
ההרחבה שהם חלק בלתי נפרד מהקיבוץ ע"י ארבעה פרויקטים מיידיים והם:
 .1תיקון וסלילת הכביש מהשער הדרומי ועד בריכת השחייה.
 .2קו חשמל מסודר ויפה לאורך כביש זה.
 .3מדרכה לאורך כביש זה ועד הבריכה.
 .4מדרכה נוספת לאורך הגדר כדי לקרב את השכונה לקיבוץ.
אני מציע שכל הכסף יגיע מאיזון התשתיות עליו הסכמנו עם  C.P.Mאך בינתיים ניתן מימון ביניים ע"י
הקיבוץ.
מטבע הדברים אנו עוסקים בנושאים חומריים מטריאליים אך לא פחות חשוב לשתף את הנקלטים
החדשים ואת אנשי שכונת ההרחבה בכל הועדות שלנו ,צוותי החגים ,חינוך וכו'.
לאחרונה היה לי הכבוד להיות חבר בצוות ט"ו בשבט וחברה משכונת ההרחבה העובדת גם ב"צפית"
הייתה פעילה והשתתפה בצורה נפלאה בצוות ואני בטוח שאחרי שנלמד להכיר איש את רעהו הקיבוץ
יהיה מגוון יותר ,פתוח לרעיונות ויפרחו בו אווירה נכונה ויחסים בריאים בין הבריות .אשרי המאמין.
אבנר ברזילי
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*אני מרימה גבה על מחירי הכביסה במכבסה

אנחנו שייכים למספר חברים/ות שעדיין משתמשים בשרותי הכביסה בנגבה .מידי שבוע אנחנו נהנים
מכביסה נקייה ,מריחה ורכה במיוחד ,ועל כך תודה לצוות .אני מרימה גבה בתמיהה לגבי חיובי התשלום.
מדי שבוע בתא מחכה לנו חבילת כביסה לשקילה ובצידה מספר פריטים לחיוב מיוחד )גבוה במיוחד(.
לשאלתי מדוע פריטים אלה בתשלום מיוחד כאשר כובסו בכביסה הרגילה ,נאמר לי ש"ועדת מומחים"
קבעה את המחירים .שאלתי מי הם המומחים ומה הקריטריונים לקביעתם? על זה תשובה לא קבלתי.
בקשתי לקבל את דף הפירוט למחירים המיוחדים והצעתי לפרסמם לכל החברים ,נתקלתי בסירוב
ונשלחתי לדף המחירים המיוחדים שתלוי ליד פינת השקילה .עם כל רצוני ,עד הגיעי הביתה לא אוכל
לזכור את המחירים הנקובים ,ולפי המחיקות קצב ההשתנות שלהם גבוה.
מכאן אני פונה להנהלת הקיבוץ :כל עוד המכבסה משרתת גם אותנו החברים )למרות שאנחנו כנראה לא

נספרים( ,דאגו לשקיפות ולהגיון מוסבר של מחירים .פריטים שמתכבסים בכביסה הכללית יקבלו מחיר
לפי שקילה .פריטים שזקוקים לכביסה מיוחדת מחירם יפורסם מדי רבעון לכולנו .ונוכל אז לשקול מה
נכון לנו.
אראלה למדן
*הכתבה הובאה לידיעת דיאנה שניידרמן מנהלת מכבסת נגבה.

תגובה להצעה לתקנון אבלות

בעלון באחרון התבשרנו שאחת ממסקנות צוות אבלות היא תשלום לחברים הנושאים ומכסים את הבור.
אני מסתייג מהרעיון של תשלום אישי עבור מצוות אלה.
טקס הקבורה בקיבוץ הוא אישי ,אנושי וקהילתי ואני חושב שאל לנו לוותר על ההתנדבות והמצווה גם אם
בקיבוצים אחרים וויתרו .אני לא הייתי רוצה שפועל שכיר יקבור אותי בבוא יומי או את יקיריי בבוא יומם.
קברנים בשכר יש בהלוויות של החברה קדישא וזה לעניות דעתי לא מודל קבורה מכובד יותר .מעבר לכך,
מעשית ,התשלום לא יגדיל את מעגל הנושאים בנטל .מי שנבצר ממנו להגיע להלוויות עקב מחויבויות
קודמות לא יגיע גם תמורת תשלום ומי שמגיע אבל לא יכול פיזית או נפשית לשאת במצוות אלה לא יעשה
זאת כך או כך .לפי דעתי ,הבעיה העיקרית הינה מיעוט משתתפים והיא נובעת מהתפוררות חיי
הקהילה בהשוואה לעבר ,מכך שלחלקנו אין היכרות עם וותיקי הקיבוץ )הדור שלא ידע את יוסף( ומכך
שאובייקטיבית רובנו עובדים מחוץ לקיבוץ ופחות נגישים .הגברת המודעות לנושא כמו גם חיי הקהילה
המתעוררים יגרמו להשבת הכבוד האבוד של לטקסי הלוויה ,אבל יחד עם זאת צריך להשלים עם כך שקיבוץ
שלם לא יהיה נוכח בלוויות כבימים עברו .אני חושב שראוי יותר שהתמורה המיועדת )והמיותרת( תיתרם
למטרה\עמותה כלשהי בתוך או מחוץ לקיבוץ בשם אותם "קברנים".
איתמר פסלסקי

נ.ב.
במישור האישי אני מוכן להתנדב ולהיות חלק מצוות ה"נושאים ומכסים" ללא תמורה.
ויש תגובה
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חסד של אמת -על תקנון האבלות לחברי נגבה.

מצוות קבורת המת היא מן המצוות החשובות ביותר.בג"צ עיגן אותה בחוק כבוד האדם וחירותו .בהלכה היהודית נכללת
מצווה זו הן בין מצוות "עשה" -החובה לקבור את המת ,והן בין מצוות "לא תעשה" -איסור להלין את המת ,כלומר,
להשהות את הקבורה מעבר לזמן הנחוץ .חשוב לציין ,שגם בחוקי המדינה וגם בהלכה מדובר בכל אדם באשר הוא
ללא הבדל דת גזע ומין .מזה כמה חודשים פועל צוות אבלות )אברהם רפאל ,אברהם שיק ,עינת שיק ,שולה כהן ,לירון
ברזילי ואמירה סגל( ששם לעצמו שתי מטרות עיקריות.
 .1מיסוד נושא האבלות בנגבה.
 .2עזר כנגד המזכיר והמזכירות בכל הקשור באבלות.
מיסוד האבלות כולל קשר עם המשפחה האבלה ,טיפול בקבורה ובמהלך ההלוויה ,עזרה ותמיכה במשך השבעה,
יידוע הציבור על מועדי השלושים ויום השנה הראשון .במשך כמה ישיבות התלבטנו בינינו לבין עצמנו ,ובינינו לבין
המזכיר והמזכירות ,על עיצוב תקנון ,שיימסד את הנושא ,ומציאת פתרונות אפשריים לכמה מן הקשיים העיקריים,
שבהם אנו היום ומזכירי הקיבוצים לדורותיהם במשך השנים ,נתקלים בהם .החלטנו על הכנסת "סל מוצרים" לבית
המשפחה ,שיבטא את שותפות הקהילה באבל ,ויהיה לעזר במשך ימי השבעה .סל זה הוא בנוסף לכיבוד הקל,
שניתן במועדון לאחר ההלוויה .הקושי הגדול ביותר הניצב לפנינו הוא לארגן  6אנשים ,מהיום למחר ,שיהיו "צוות
נושאי הארון" ,כלומר ,מחויבים לשאת את הארון ולכסותו.לכאורה ,נראה שאין בכך כל בעיה ,ואף על פי כן זו אכן בעיה!
קשה לחזור ולבקש פעם אחר פעם מכמעט אותם אנשים )שהם גם יכולים וגם זמינים( להיות בצוות נושאי הארון.
לאחרונה ,לצערנו ,התקיימו כ 5-6-הלוויות בזו אחר זו .רובם של החברים המבוגרים יותר כבר יצאו "ממעגל השותפים"
הן מפאת גילם והן מסיבות בריאותיות )בדרך כלל זה הולך ביחד( ,ואילו הבחורים הצעירים יותר שעדיין כוחם במותנם,
עובדים לרוב מחוץ לקיבוץ ולרוב גם עד שעות אחה"צ המאוחרות והערב ,ואינם יכולים להשתתף פיזית בהלוויות כלל.
חשוב לנו מאד לציין ,שבדרך כלל חברים שיכולים ,נענים .כל הכבוד ,אבל אין די בכך! הפתרון שמצאנו ,הוא לנסות לארגן
"מאגר" של כ  15-20חברים שיכולים ומוכנים ,ומהם להרכיב כל פעם צוות של  6נושאי ארון וכל מה שמתלווה לכך.
כמו כן החלטנו ,והגשנו למזכירות ,הצעה שאותם  6חברים יתוגמלו ,באופן סמלי ,בסכום של  ₪ 50כל אחד בכל פעם
שיהיו בצוות) .אושר במזכירות( .אמנם הקבורה היא מצווה ולא קל היה לנו ולמזכירות להחליט ולאשר הצעה זו ,אבל
נראה לנו חשוב מכל ,להבטיח שההלוויה תהיה מתוקתקת לעילא ולעילא ,שיהיה זה טקס מכובד וראוי .משום כבוד
המת ,כבוד המשפחה ,וכבוד הקהילה כולה ,ושלא יהיה בו רגע קט של היסוס ומבוכה פן יחסר מי מנושאי הארון.
היבטים נוספים שאנו רואים בהצעה זו ,הם :מצד אחד ,יצירת מחויבות של האנשים שסוכם איתם להגיע ולהיות לעזר
בהלוויה ,ומצד שני ,הבעת תודה של הקהילה להם ,כי אין זה מובן מאליו שהם מתנדבים פעם אחר פעם.
נאמר ונבהיר לאותם ,שאומרים ,שאין זה ראוי שיהיה לכך תגמול ולו רק סמלי ,כי הרי זו מצווה ונכון יהיה לתרום כסף זה
למטרות /עמותות וכו'  .אנחנו כוועדה לא רוצים ולא בסמכותנו להחליט על כך ,אין זה כספנו .זה כספו של החבר ורק הוא
רשאי להחליט מה יעשה בו כראות עיניו.
בהזדמנות זו אנו שבים ופונים לכל מי שמוכן ויכול להיות ב"מאגר" אם באופן קבוע ואם מדי פעם בפעם ,שיפנה
לעינת שיק )פלאפון  ,(050-5905790או לאמירה סגל )פלאפון  (050-5671422ויבוא על הברכה.
זה המקום גם להודות למעגל רחב מאד של אנשים מחוץ לצוות שנותנים כתף ,עוזרים ותומכים ,לכולכם הרבה תודות
מקרב לב .ושלא נדע עוד צער.
בשם צוות אבלות -אמירה סגל.
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*אהבת נעורי

ביום חמישי האחרון שוב מצאתי עצמי עושה דרכי לכיוון
ירושלים ,לאולם מלחה ,אותו אני מכירה ממשחקי הכדורסל,
בהם אני מעודדת את הפועל ירושלים ,אלא שהפעם אני נוסעת
לצפות בגמר גביע המדינה בכדורעף ".2011משוגעת" ,אמרו
חברי לעבודה ,מתקשים להבין מה מושך אותי כמו מגנט
מקיבוץ נגבה בדרום עד לירושלים ,למשחק כדורעף".לא מספיק
לך הנסיעות לירושלים למשחקי כדורסל? עכשיו פתאום את
מוצאת לך עוד סיבה להגיע למלחה?".אבל המגנט שמשך אותי

הפועל נגבה נגד עין שמר )(1961

חזק מכל הוא אהבת נעורי :משחק הכדורעף .אין לי כל קשר
לקבוצות שהתמודדו על גביע המדינה ,לא להפועל מטה אשר
)למרות התלבושת האדומה( ובוודאי שלא למכבי תל אביב.
נמשכתי לצפות ,אחרי הרבה שנים ,במשחק כדורעף
אמיתי.בראשיתו בישראל משחק הכדורעף היה שייך
להתיישבות העובדת .הקבוצות שהרכיבו את הליגה בשנות ה-
 50וה 60-של המאה הקודמת היו מהקיבוצים .בליגה של עונת
 1962שיחקו קבוצות מנגבה ,עין שמר ,המעפיל ,עין החורש,
שריד ,דן ,מעברות ,אפיקים ,כפר מסריק ,עין השופט .אני,
כנערה בת  14באותה שנה ,התחלתי לשחק כדורעף בקבוצת
הנשים ,וגם לנו הייתה ליגה משלנו מהקיבוצים  :נגבה ,שובל,

הפועל נגבה בתורכיה )(1963

מעברות ,עין החורש ,עין שמר ,עין המפרץ וכפר מסריק .למה אני מתעכבת על שנת  1962דווקא? כי ביום
שבת ,ה 5-במאי  ,1962קבוצת הגברים של הפועל נגבה זכתה באליפות המדינה ,אחרי ניצחון דרמטי ,2:3 ,על
האלופה הנצחית ,הפועל עין שמר.המשחק הזה יישאר חרוט בראשי ולבי עד שאעצום את עיני .לעולם לא אשכח
איך במערכה המכרעת כבר הובלנו  ,0:6ב 8:2-החלפנו צדדים )המערכה שוחקה אז עד  15נקודות( ,ב 7:13-אהוד
דקל מעין שמר מנתר לשמיים ומנחית ,אבל הכדור לא עובר את הרשת .אנחנו נקודה מהאליפות .שוב ההגשה
של נגבה ,עין שמר מקבלים והפעם מיכה מילשטיין המצוין מנתר להנחית ,והכדור בחוץ.אנחנו אלופים!!!הקהל
פורץ למגרש ומרים את השחקנים על הידיים ,כל הקיבוץ רוקד וצוהל על מגרש הבלטות .פרץ של אושר שקשה
לתאר .יש אליפות ,ויש גם אירופה .ב 29-בדצמבר נגבה מארחת ,במגרש הפתוח שלנו ,את גאלטאסריי האלופה
התורכית .כל הקיבוץ מתגייס לבנות טריבונה מקוביות בטון ולשאת תפילה שלא יירד גשם באותו ערב חורפי.
הקרב היה חריף ,ולבסוף הפסדנו  .3:2בראשית ינואר  '63יצאו בחורינו הנהדרים ,רובם עדיין לא ביקרו בחו"ל,
למשחק הגומלין באיסטנבול .התורכים ניצחו  ,1:3אבל החובבנים שלנו זכו לחוויה לכל החיים .השנים עוברות,
ואני ממשיכה לשחק כדורעף – על מגרש פתוח ,עם בלטות בטון גדולות ,ומנורות ניאון שלא פעם חוטפות כדור,
מתנפצות ברעש גדול וצונחות כמו חתיכת מקל של מטאטא אל רצפת המגרש .כשהייתי בת  16הגיע יום אחד
מכתב לקיבוץ .על המעטפה היה כתוב בעט אדום "לכבוד :מאשקה ,הפועל נגבה ,קיבוץ נגבה" .השולח" :מיכה
שמבן ,מרכז הפועל" .בידיים רועדות פתחתי את המכתב ומצאתי בו הזמנה למחנה אימון של נבחרת העתודה.
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עוברים רק כמה ימים ובמהלך ההפסקה הגדולה של בבית ספר התיכון מגיעים אלי בריצה כמה חברים ומספרים
שמישהו מחכה לי בחדר האוכל .מיכה שמבן ,בכבודו ובעצמו ,עם שני שקים עם בגדי ספורט" .הבאתי לכן בגדי
אימון" ,הוא אומר" ,שיהיה לכן מה ללבוש" .הסברתי לו שאין לי כסף לשלם ,והוא צחק צחוק גדול ואמר" :זו
מתנה מאיתנו .אלה בגדי אימון ישנים של נבחרת ישראל ,ועכשיו הם יהיו שלכן" .אספתי את החברות לקבוצה,
לבשנו את בגדי האימון הירוקים עם צווארון צהוב ,והרגשנו בעננים .ספורטאיות של אמת .לאימוני נבחרת
העתודה ,שהתקיימו במכון וינגייט בסופי שבוע ,הגעתי באוטובוסים וגם בטרמפים בקיץ זכינו למחנות אימון
בקיבוצים עין שמר ומעברות .בעין שמר היינו קמות מוקדם בבוקר ,לעשב כותנה במשך שלוש שעות רצופות,
ואחרי ארוחת הבוקר היינו מתחילות באימונים שנמשכו עד הלילה .המאמן היה צעיר ומוכשר במיוחד :אריה
זלינגר שמו .האימונים עלו יפה ,התקדמתי לנבחרת הבוגרת של ישראל ,השתתפתי בכינוס הפועל ובמשחקי
המכביה ,ועם הגיוס לצה"ל תרמתי את תרומתי הצנועה לנבחרת פיקוד הדרום .באליפות צה"ל שיחקתי
בנבחרת הפיקוד ,כחיילת יחידה עם הבנים .השחקן המצטיין שלנו היה יוסי שי ,כיום מנכ"ל משרד החקלאות.
הפסדנו בגמר לנבחרת פיקוד צפון .ב 1970 -נסגר בית ספר התיכון של נגבה ,התלמידים עברו לתיכון אזורי,
ויחד עמו נסגרו גם קבוצות הכדורעף .אנחנו המשכנו לשחק בשבתות באולם הספורט שהוקם בקיבוץ.במהלך
לימודי באוניברסיטת תל אביב עוד זכיתי להשתתף בנבחרת אס"א ,אבל אחר כך פרשתי ממשחק פעיל .ועם
זאת ,לבי תמיד נשאר בכדורעף.בינתיים כמה מחוקי המשחק השתנו .משחקים עד  25נקודות למערכה ,כל סיום
מהלך הוא נקודה )גם אם הקבוצה היריבה הגישה( ,מותר לכדור לגעת ברשת במכת הפתיחה ,ועוד חוקים שלא
הצלחתי לרדת לעומקם .בליגת הכדורעף תפסו קבוצות מהעיר את מקומם של רוב הקיבוצים ,שחקנים זרים
משתתפים במשחקים.אבל בתקשורת ,הכדורעף רק הלך והפך לענף ספורט צדדי ,שמדווח באחד העמודים
האחרונים של מוספי הספורט בארבע וחצי שורות .כותרות מעט גדולות יותר קיבלה נבחרת הנשים הנוכחית של
ישראל ,שהעפילה לאליפות אירופה ,תחת המאמן אריה זלינגר )כמעט חמישים שנים אחרי שזכיתי ללמוד ממנו
כדורעף…(.במשחק גמר הגביע לבי התרונן .לא יכולתי שלא להתענג על רמת המשחק הגבוהה .איזו עוצמה של
מכות הפתיחה ושל ההנחתות ,לאיזה גובה קופצים השחקנים ,החיבוק הקבוצתי אחרי כל נקודה ,עולם אחר
ובכל זאת אותו כדורעף .מצאתי עצמי נותנת הוראות לשחקני הקבוצות ,לאיזה צד להרים את הכדור להנחתה,
ולמנחית לאיזה כיוון להנחית כדי לברוח מהחסימה .טוב שישבתי בצד לבדי ואף אחד לא שמע ,אחרת באמת היו
חושבים שאני משוגעת.מכבי ת"א ניצחה  2:3וזכתה בגביע ,במשחק מרתק ,אבל עבורי היה רגע שיא אחד שלא
יישכח :אחד השחקנים קיבל את חבטת הפתיחה והכדור התרומם גבוה לעבר לעבר תקרת האולם .שם פגע
בשק הענק המלא בבלונים כחולים-לבנים ,שהיה אמור להיפתח רק אחרי הענקת המדליות והגביע .השק נפתח
בבת אחת ,ואני לא התאפקתי ופרצתי בצחוק רם למראה הגירסה העכשווית לאותן נורות ניאון ,שהיו צונחות
בתנועת ריקוד עד שהיו מתנפצות על הבלטות .שינוי אדרת ,אבל אותה גברת
נהדרת .כדורעף שמה.
*הכתבה המלאה והתגובות -בפוסט של "דה באזר"מיום ) 23.2.11בלוגים של ספורט(
http://debuzzer.com/buzz

מאשקה ליטבק
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אל חברי הקבוץ ותושביו!
החל מיום חמישי  3.3.2011אפתח את משרד הדואר לשירות חברי הקבוץ ותושביו
בימי חמישי אחר הצהריים משעה 17.30 – 16.30
ביום הזה הדואר יהיה פתוח בבוקר משעה 12.00 – 10.00
שלומית גורן /עובדת הדואר
מפגש פוליטי של ה"שמאל המתחדש" מתגבש בימים אלה בנגבה.

המפגש מיועד לצעירים וצעירים ברוחם וכאלה הפתוחים לשמוע רעיונות חדשים.
אני מצפה להרבה פנים חדשות מקהילת נגבה  .חברי ההרחבה והקיבוץ.
בואו לפגוש אותי ביום ראשון  6.3.11בשעה  20:00במועדון
למתעניינים ושאלות אפשר לפנות אלחי בנייד050-7962151 :
להתראות.

אילן רבר

ג'אמפו טף-רענון כללי התנהגות

לשמחתנו הרבה הג'אמפו פעיל ושוקק חיים רוב ימות השבוע ונותן מענה רחב למגוון צרכים של
הקהילה .סנדרה פרכטמן מפעילה אותו בהמון אכפתיות ואהבה ומטפחת את המקום מעל ומעבר.
חשוב לזכור הג'אמפו אינו מקום מסחרי או עיסקי זהו בית קהילתי שלנו ובשבילנו.
על מנת שנוכל להמשיך ולהנות מהמקום חשוב להקפיד על הכללים:
 יש לשמור על הסדר והניקיון -גם ברחבה בחוץ ,בכניסה ובשירותים.
 אחריות על הילדים -עליכם ההורים.
 אין לאכול או לשתות על המזרונים ועל מתקני הג'ימבורי.
 יש לאסוף ולסדר בסוף המשחק ובסוף היום.
 אין להוציא משחקים ,כולל בימבות ומכוניות ,מחוץ לג'אמפו.
הורים יקרים -הינכם מתבקשים להעביר את הכללים לילדכם ולהקפיד עליהם !
סיון רוט
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שתי משרות הדרכה -לאיוש מיידי בקריית גת

 .1ביח' נוער וצעירים -אגף הרווחה -רצוי סטודנט/ית לעבודה סוציאלית )לא חובה!!!( בעל/ת רקע
ונכונות לעבודה עם נוער קצה/בסיכון בגילאי .14-21
היקף המשרה  -כ 20-ש"ש)שעות שבועיות(.
פקס  . 6603639 :טל' . 6601474
 .2משרת הדרכה בבי"ס תיכון  .עבור תלמידי כיתות ח .
אקדמאי /לקראת סיום תואר ,בעל/ת נכונות לעבודה עם נוער בסיכון גבוה .היקף המשרה :
ארבעה ימים בשבוע עד השעה  30-40 .19:00ש"ש.
ניתן לשלוח קו"ח לאגף החינוך בעיריית קרית גת ,מס' פקס  . 6874619 :בכותרת יש לציין שמו של ביה"ס
המקיף רוגוזין.
**************************************************************************************************
ארגון "חברים לרפואה" עוזרים למי שלא עוזרים לו .בין הפעולות של עמותה זו אספקת תרופות
לחולים בעיקר כרוניים המתקשים בקנית תרופת .לצורך זה מתבקשות משפחות שבידן אין צורך בתרופות
להעבירן לעמותה אשר מעבירה אותן בצורה מבוקרת לאותם נצרכים .חולים המתקשים לממן תרופות
לריפוי מחלותיהם ,מתבקשים ליצור קשר עם חברי העמותה בכדי שאפשר יהיה לספק להם את התרופות..
הסניף הדרומי של העמותה נפתח באזור מרכז שפירא.

טלפון להתקשרות :יוסף סגל

 .054-4641562העמותה לא משתמשת במיילים .התרופות

ממתינות בארגון חברים לרפואה )בפיקוח רוקחת ובתנאים מיוחדים( לחולים שזקוקים להם שיבואו לקחתם.
התנאי לקבלת התרופה הוא מסירת מרשם רפואי מקורי והתרופה נמסרת חינם!!

טיול משפחות -לבתרונות רוחמה

מחר שבת 26.2.11 -יציאה בשעה  9:00מהמגדל .נטייל במסלול מעגלי )כ 2-3-ק"מ( בנחל דורות
שמדרום לקיבוץ רוחמה בנחל -נלך בתוך קניון ונעבור בתוך שתי מערות )לא צריך פנס(
המסלול מעגלי וניתן לקצרו בכל עת.נקווה לפריחת הכלניות ולמזג –אוויר יפה! נסיים בפיקניק המסורתי
נא להביא :נעלי הליכה נוחות ,מים ,נשנושים ואוכל ומצב -רוח טוב
להתראות!

דובלה וסיון

ועוד הסבר קצרצר

לאחר נסיעה של כ 25-דקות ,נגיע לשטח הטיול וניסע ל"גבעת המומה" .שם נרד לתצפית קצרה ונבלה זמן
קצר במרבצי הכלניוחת שבמקום .משם ניסע כ 10-דקות ביער רוחמה למקום הפיקניק והתחלת הטיול
הרגלי .המסלול מעגלי וניצן לקצרו בכל שלב של ההליכה.נטייל בדור נחל דורות ובסופו נגיע לחלק קניוני
קצר ובו שתי מערות חביבות .לא צריך פנס .המסלול מתאים לכל גיל ותרגיל.
דובלה

הפקה ועריכה :מאיה פסלסקי ,טלפון , 4880 :נייד 050-8698193 :לתגובות והערותpasalski@negba.org.il :
לפני פיזור" :אני תמיד קם בבוקר נלהב ותוהה מה האינטואיציה שלי תביא לי היום ,כמו מתנות מהים.
אני עובד איתה וסומך עליה .היא השותפה שלי ".יונה סאלק )ממציא החיסון נגד שיתוק ילדים(

