עלו שבועי של קיבו נגבה
עלו מספר  (2668) 2ז' תשרי ,תש"ע 25.9.09
יעף עפיפונים מסורתי בראש השנה בשדה מול שכונת ההרחבהשדה

ועם העפיפונים-עפות משאלות בקשות ותפילה-לגמר חתימה טובה ולברכה
צילומים :יעל מוסן
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עובדות מפתיעות על גילאי והפרישה הרצויים תמצית מאמר -ואין זו המלצה

השנים הכי יצירתיות בחיינו
חתן פרס נובל ,ד"ר ליאו ֶא ַסקי ,העביר הרצאה באוניברסיטה של טקסס בדאלאס ב 23 -בפברואר  . 2002ד"ר
ֶא ַסקי ציין שמרבית התגליות וההמצאות הגדולות של חתני פרס נובל ,התרחשו בהיותם בני  , 32בממוצע,
למרות שבפרס עצמו הם זכו  10 -20שנים לאחר מכן .הוא גם מציין ששיא היצירתיות ,אצל רוב המדענים,
מתרחשת בטווח הגילים  20 – 30שנה .ככל שאתה מתבגר ,ניסיונך מתרחב אבל היצירתיות שלך קטנה
בהתמדה עם השנים.
ולכן ,חשוב מאד לדרבן ,לעודד ולטפח אנשים צעירים רבים כדי שיגלו עניין במדעים ובהנדסה בשלב צעיר
בחייהם ולתת להם קרקע סביבתית נוחה של מחקר ופיתוח כדי לשחרר את היצירתיות הפועמת בהם.
אריכות ימים בהתייחס לגיל הפרישה
קרנות הפנסיה ברבות מהחברות הגדולות בארה"ב כמו בואינג LUCENT , T&AT ,ואחרות נמצאו במצב של
עודפי מזומן מאחר ורבים מהפורשים בגיל מאוחר )לאחר גיל  (65נפטרו תוך שנתיים )!( מיום פרישתם .ד"ר
ֶא ְפרֶם ֶצ'נְג ,מציג את טבלת התוצאות החשובות הללו מתוך מחקר אקטוארי של בואינג על תוחלת חיים
בהשוואה לגיל בזמן הפרישה:
גיל בזמן הפרישה
49.9
52.5
55.1

גיל המוות הממוצע
86.0
84.6
83.2

גיל בזמן הפרישה
60.1
63.1
65.2

גיל המוות הממוצע
76.8
69.3
66.8

הטבלה מראה בבירור שאנשים הפורשים בגיל  ,50תוחלת החיים הממוצעת שלהם היא  ,86בעוד אנשים
הפורשים בגיל  ,65תוחלת החיים הממוצעת שלהם היא רק  66.8שנים .המסקנה הברורה מהמחקר הזה
היא ,שבגין כל שנת עבודה אחרי גיל  55אתה מאבד שנתיים מתוחלת החיים שלך,בממוצע.
לוקהיד ,מעבדות ּבֵל ופורד מוטורס מראה ,שעובדים הפורשים בגיל 65
ִ
הניסיון של חברות ענק כמו בואינג,
מקבלים כספי פנסיה למשך  17 -18חדשים בלבד )בממוצע( לפני פרידתם מהעולם.
העובדים קשה ומאחרים בפרישתם ,כנראה מעמיסים לחץ רב מידי על גופם ומוחם המתבגר ,וקרוב לוודאי
יוצרים בעיות בריאות רציניות המחייבים אותם לפרוש .לחצים מתמשכים כאלה ,מאיצים בעיות בריאותיות והם
מתים תוך שנתיים מיום פרישתם.
מאידך ,אלה הפורשים בגיל מוקדם 55 ,למשל ,נוטים לחיות חיים ארוכים יותר ,לתוך שנות השמונים שלהם
ויותר .הפורשים המוקדמים הללו הם עשירים יותר או בעלי יכולת גבוהה יותר לתכנן ולנהל את ההיבטים השונים
של חייהם ,הקריירה שלהם ובריאותם ,כך שהם יכולים לפרוש מוקדם ובנוחות.
הפורשים המוקדמים הללו לא בהכרח בטלים ממעש ומזדקנים בשעמום .הם עוסקים עדיין בעבודה מסוימת ,אך
הם עושים זאת באופן חלקי ובקצב נינוח ,ללא שחיקה .יש להם גם את המותרות לבחור את העיסוקים המעניינים
אותם במיוחד .מרבית היפנים פורשים בגיל  60או אפילו לפני .אולי זה אחד הגורמים התורמים לתוחלת החיים
הארוכה אצל היפנים.
אז אם אתה לא יכול לצאת מסיר הלחץ של העבודה בגיל  55ואתה חייב להמשיך לעבוד קשה עד לגיל  65או
יותר ,כנראה נגזר עליך להיפרד מהעולם תוך  18חודש מפרישתך .ע"י עבודה בלחץ במשך עוד  10שנים ,מעבר
לגיל  , 55אתה מוותר על לפחות  20שנים מתוחלת החיים שלך ,בממוצע.
) "אסטרטגיות אופטימליות ליצירתיות ואריכות ימים" – ד"ר סינג לין ,מכון המהנדסים ,סין ,סתובב ברשת(
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"שוטף

קהילה".....וקצת מחילה
 91.990אש"ח.

תקציבי פיתוח מועצה  " 2009סה"כ מגיע לנגבה"
הנהלת הקהילה ממליצה על היעדי הבאי:
גינו והשקיה –  20.000
מבנה תפוז    15.000להתאמה המבנה לקליטת ילדי ההרחבה.
מבנה חוגי   5000
אירועי יובל     22.000הוסכ מראש.
מדרכות וחניות  30.000
במידה ולא יהיו השגות תוכנית זו תעבור למועצה .
בונוס  2007לחבר – ביו שישי  25.9.09מתקיי קלפי לנושא .בהנחה שהכול יאושר ומאושר,
הבונוס יחולק לחג הסוכות .החברי יקבלו מידע אישי מפורט על הזכות הכספית בחלוקה זו.
חינו' – מירטה סקי מנהלת גיל הר& הודיע על סיו עבודתה בנגבה .הנהלת הקהילה,כבר ביחד
ע יונת ברוק ,מטפלת בתהלי& חיפוש למנהל מחלי'.
ול& מירטה החינו& בנגבה הינו בסדר היו הציבורי ולא קלה הדר&.
תודה ל& על הנכונות ,ההשקעה והאהבה שנתת לילדי נגבה .נראה שהייתה כא חוויה של תרומה
הדדית .על כל זאת תודה ל& מעומק הלב ובהצלחה בכל אשר תפני.
חפיפה בהנהלת הקהילה – יצאה לדר& .יונת בשטח .יש למידה משותפת ויש למידה עצמית.
בתוכנית העבודה נפגש ביחד ע כל מנהל פעילות בקהילה ,ונבנה ביחד את תקציב קהילה .2010
בתקווה לתהלי& יעיל ומועיל.
ולסיו בענייני תיקו ומחילה
סליחה היא גמר חתימה טובה ,חיסול חשבו שנותר פתוח ,שחרור מטעני...
סליחה מראה לנו שאיננו מושלמי ,שאנחנו עושי וטועי ,היא מעניקה לנו רשות לאנושיות.
בהזדמנות זו ,בערב יו כיפור ,אני מבקשת כא סליחה מכל מי שפגעתי בו.
אי זה בכוונה תחילה .זה קורה מעומס ,מצפיפות ,אולי קצת מעבודה תובענית.
גמר חתימה טובה
מירקי

הודעה מהדואר

אני יוצאת לחופש החל מיו  29.9.09עד .7.10.09
שולה כה תחלי אותי
כל העיתוני יחולקו לתאי הדואר.
בזמ חופשתי לא תהיה חלוקת עיתוני לבתי החברי
שיהיה לכולנו חג סוכות שמח
שלומית גורן

במהל& ראש השנה ירדו גשמי .כפי שהבטיחו לנו החזאי.
סה"כ ירדו בנגבה  .1.3מ"מ .התחלה צנועה .נקוה שבעקבותיה יגיעו גשמי ברכה.
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פרוטוקול ישיבת מזכירות מס'  14מיום 14.9.09
השתתפו בישיבה :נעמי ויל ,אהרלה קאופמ ,מאיר סגל ,מאיה פסלסקי ,גיורא לוברני,
גבי שטראוס ,שחר טנא,מירקי יעקב.
סדר היו ,של הישיבה:
 .1מי – היטל בצורת
 .2מאז ועד מקומי  – 2008אישור דוחות כספיי.
 .3מסמ& הצטרפות מתוק – דווח.
 .4חבר ייז פרטי – אישור לאבנר ורותי ברזילי
החלטות} :בתמצית{
סעי :1 .מי – ,היטל בצורת – הערכות לביצוע מוני .
החלטה :המזכירות מאשרת הצעת עבודה לדיו בשיחת קיבו:
א .התקנת מוני לבתי ,למבני ציבור ולמערכת הנוי הציבורי.
ב .היק' השקעה של כ  300אלש"ח.
ג .מימו המונה – יוגשו חלופות לדיו בשיחת קיבו.-
ד .עדכו תעריפי המי הביתיי בתקציב .2010
סעי :2 .מאז ועד מקומי  – 2008בהשתתפות פביו
החלטה :המזכירות מאשרת מאז ועד מקומי  2008כפי שהוצג בישיבה .
סעי :3 .מסמ' הצטרפות לחברות – תהלי& תיקו   .דווח.
בתהלי& קליטה שלב ב'  ,ביקוש הבני לקבלה לחברות עולה על האפשרויות להקצאת
מגרשי זמיני לבניה  .בעיה של פער זמני.
החלטה  :יש לגבש מדיניות בקיבו -ולהכי מסמ& משפטי .
סעי : 4 .חבר ייז ,פרטי – מאשרי לאבנר ורותי ברזילי מעבר לעבודה במודל ייז פרטי
בכפו' לחתימה על הסכ ייז פרטי.

שיחת קיבו ,מיו , 16.9.09 ,אישרה להביא להצבעה בקלפי את הנושא:

ייעוד כספי קהילה – החזר מס הכנסה .2007
ע"פ העקרונות המצ"ב בנוסח ההצעה להחלטה.
מייעדי החזרי מס הכנסה  2007בס&  1.5מש"ח ע"פ החלוקה הבאה:
 1מלש"ח– חלוקה לחברי.
 0.5מלש"ח – לצורכי הערבות ההדדית ולהורדת נטל המס לקראת תקציב . 2010
מודל חלוקה לחבר הינו לגופה של החלטה זו בלבד.
הסדרי למודל החלוקה ע"פ חוברת אישרור השינוי :2005
 .1זכאי רק חברי ותיקי.
 .2יו קובע לספירת הוותק מיו קבלה לחברות.
 .3הגבלת הוותק ל –  35שני ועד גיל .65
 .4חלוקה לפי וותק –  60%מהסכו לחלוקה.
 .5חלוקה לפי מרכיב שוויוני –  40%מהסכו לחלוקה.

הקלפי יתקיי ,ביו ,שישי  25.9.09בי השעות  .13.00 – 08.00בכל בו.
שנה טובה וגמר חתימה טובה
מירקי-מנהלת קהילה ,גבי -יו"ר מזכירות
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בטחון ושר"פ לקהילה וארגונים

השרות הרפואי ביו ,הכיפורי ,תש"ע" הודעה לחברי,
 (1ביו הכיפורי הבא עלינו לטובה ,המוקד יית לחברי שירותי רפואת
חירו ,בלבד.
(2

המוקד לא יית

ייעו -טלפוני ע רופא ,ולא יבוצעו בקורי בית ע,י רופא.

 (3שירותי החירו יינתנו משעתיי לפני כניסת החג ועד שעתיי לאחר
יציאת החג.
בברכת חתימה טובה
דוד )דייב( וידר מנהל תפעול ושיווק

לכל הפנסיונרים המקבלים הנחות בתרופות .
בתחילת אוקטובר עליכ להעביר למרפאה את כל הקבלות עבור תרופות שנקנו בחודש ספטמבר.
מדובר רק על קבלות של התרופות ששולמו דר& הוראת קבע או כרטיס אשראי )קבלות של קופת חולי(
המש' הזיכויי ,יתבצע על סמ& הדוח הרבעוני שתקבלו מקופת חולי.

את הדו"ח הזה יש להעביר פע ברבעו לשולה .והיא תדאג לזיכויי .הזיכוי יתבצע דר& התקציב
הדו"ח הבא יתקבל בתחילת ינואר..

שאלות והבהרות אפשר לפנות לסוניה במרפאה.
סוניה

עדנה נמצאת בחופש עד ה 11.10.09

אתר חמי יואב יהיה סגור לקהל מ"  24/9/09ועד  30/9/09עקב שיפוצי.,
האתר המשודרג ייפתח לקהל ב" .1/10/09
עוברים לשעון חורף
ביו ראשו , 27.9.09בלילה שבי שבת לראשו )בשעה  (2:00עוברי לשעו חור' ,ומזיזי את
השעו שעה אחת אחורה .טיפ נחמד של אודטה דני עושה חיי קלי )למי שמתקשה לזכור לא
להזיז את המחוגי( :בקי -מזיזי שעה אחת קדימה; ובחור' מזיזי שעה אחת אחורה.
שבות שופט
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סליחות – תש"ח
לפני בואו של יום כיפור אני ממהר לבדוק למי חטאתי .אם האשם בי – אני מבקש סליחה ....מה לעשות.
האיש ,שאני רוצה לבקש ממנו סליחה השנה – כבר לא איתנו ,ושמו *צבי הרפזי.
ועל מה עליי להתנצל? על כך ,שללא כוונה רעה תרמתי לגימוד דמותו וגימוד תרומתו בתש"ח ,עד עתה.
מהיום זה ישתנה –
"אל תהפכו את היום הזה לאבל!"
הרקע
שני הזרקורים המאירים באפילת ימי המלחמה – איציק דובנו וקובה וילן ז"ל ,שני המפקדים זוכים להארה מרבית,
גם אם איצק ,שנפל בהפצצת ה"ליסנדרים" המצריים ב ,21.5.48 -לא הספיק לקחת חלק באפופיאה הנעלה של
נגבה .צבי הרפזי ,שהיה מפקד נפת "גרשון" ,לא זכה אצלי לאותה "מנת תהילה" ,ואני מצר על כך.
ברשימתי זו– אנסה לתקן את העניין:
בשבת  27.8.48הקיבוץ מתכנס לשיחה ראשונה אחרי הפסקה ארוכה-ארוכה .ההרוגים כבר קבורים ,והפצועים –
אינם בשיחה .בין הנושאים שנידונו ,נפלה ההחלטה לשלוח את קובה וילן למגבית ההסתדרות לאמריקה.
התנאי של החברים בשיחה – שצבי הרפזי יחזור הביתה ויחליף את קובה בפיקוד על הנקודה .צבי היה מפקד נפה
– וזה היה תפקיד רם דרג יותר מתפקיד מא"ז )מפקד איזור( .ולצבי לא היה קל לבלוע את ה"צפרדע" ולקבל
תפקיד נמוך יותר בחשיבות.
אך פנייתו של שמעון אבידן ו"דין התנועה" שכנעוהו לחזור לנגבה ,ולתפוס פיקוד על הנקודה.
והנה ,לפי עדותו של **משה קאופמן ז"ל מתברר ,כי תקופת הפיקוד של צבי הייתה קריטית לא פחות:
"צבי חזר לנגבה ,וקיבל עליו את הפיקוד ,כשהאויב עדיין מכתר אותנו במלוא כוחו .צבי מילא את מקומו של קובה,
שנקרא לשליחות .תקופת הפיקוד של צבי הייתה דרמטית בתולדות המערכה על נגבה .בתקופה זו נעשו המבצעים
הכבירים של שחרור משלט  113וכיבוש המשטרה" .הוראות-היום" ,שצבי פרסם ,היו שופעות בטחון והבטחות
ממשיות לשחרור נגבה מטבעת המצור והתוקפנות .הייתה זו אחת מתקופותיו היפות של צבי בפעילותו ההגנתית.
גם בתפקידו בנפה וגם בבית ,היה ידוע בגילויי אומץ-לב ,שבאו לידי ביטוי בסיורים תכופים בשטח ,ולא רק תכנון
ופיקוד )מהבונקר(.
ב ,9/11/48-ביום הסוער של כיבוש המשטרה ,כשהתותחים שלנו שלטו באזור ,ובפעם הראשונה דהרו טנקים
שלנו לכיוון המשטרה ,צעק צבי וביקש ללא -הפסק מחברינו לא לעמוד מחוץ לתעלות כדי לצפות בפעולה נגד
המשטרה" :אל תהפכו את היום הזה לאבל!" – דיבר אל האנשים – "עדיין האויב לפנינו! רדו למקלט או לתעלות!".
סיפור נוסף באמתחתי-

לא רק הזמן הוא אויבה של האמת ,גם יצר הניכוס .כשם ,שבשנת  ,'77למחרת נצחונו של בגין בבחירות" ,נולדו"
עשרות אלפים ש"היו באטלנטה" ובפיהם סיפורי אלף לילה ולילה על האלהה עצמית ,כך זה קורה באירועים
היסטוריים נוספים .לכן ,טוב לקרוא עדויות של לוחמים ,שהיו במקום ,ועדויותיהם נאמנות עלי יותר מ"סיפורים
אישיים" סנטימנטליים ו...מפוקפקים.
***נפתלי גלוצר ז"ל מספר )מתוך "השבוע בבית"" :(8.11.1975 ,ישנה תמונה אחת מהמלחמה שלא אשכח
אותה ,ואני בטוח שחברים רבים זוכרים אותה).כש"גבעתי"( עמדו לכבוש את סאוופיר – קיימנו שיחת קיבוץ
בנגבה; "האם להוציא את הילדים )ולפנותם( או לא" .התלבטנו מאוד מה להחליט .השיחה הייתה לוהטת.
לפתע ,באמצע הוויכוח הנוקב ,נכנס צבי לשיחה והודיע בהתרגשות והחלטיות ,שהוא הגיע עם אוטובוסים מוכנים
ועם הוראה מטעם ה"הגנה" להוציא מיד את הילדים .הוויכוח נפסק בו במקום ,וכל המטפלות רצו לבתי  -הילדים
להלביש את הילדים ולהכינם לנסיעה .ההתארגנות הייתה חייבת להיות מהירה ואפילו לא ידענו לאן מפנים את
הילדים )רק אחר-כך נודע לנו שלקחו אותם לגבעת-ברנר( .ממש למחרת היום הופצץ בית הילדים על-ידי המצרים.
התמונה הזו של צבי "המתפרץ" לשיחה וקוטע את הוויכוח הייתה מרגשת וזכורה לי היטב".
כך ,בסיפור על השיירה ,אני אחזיר לצבי את הכבוד "להיכלל" בסיפור.
מאיר מינדל

*צבי הרפזי-אביהם של ענת מאור ,לאה הרפזי )נגבה( ואהוד הרפז )תל אביב(
**משה קאופמן-אביהם של מלי מאיר ואהרון קאופמן).נגבה(.ונירה אשל )תל אביב(
***נפתלי גלוצר -אביהם של יעקב גלוצר ושולה כהן)נגבה( וחנה אלרום )כחל(
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אתר נגבה
חברי שקיבלו פתק בדואר ע ש וסיסמא – זה נית לכל משפחה בנגבה.
חבר או חברה הרוצה סיסמא משלו לבדו – יפנה אלי ע כתובת מייל חדשה שיש לו לבד מכתובת ע
סיומת  – negba.org.ilכלומר כל כתובת מייל אחרת לבד מכתובת של נגבה.
חברי ,חדשי ,כמו צעירי ,שהצטרפו ,משפחות שהצטרפו לנגבה וחיילי ,ורוצי ש לסיסמא
להיכנס באתר נגבה "כניסה למערכת" יפנו אלי טלפונית או באתר עצמו בסרגל למעלה "צור קשר "
חברי שקיבלו ש וסיסמא ולא נוח לה ע הש שאני כתבתי או הסיסמא ,יש לי אפשרות להחלי'
את הש ואת הסיסמא – צרי& לפנות אלי ב"צור קשר" או טלפו.
"כניסה למערכת" מאפשרת לחברי נגבה בלבד לראות את ספר הטלפוני הפנימי ,הודעות מיוחדות
לחברי מטע המזכירות והקהילה ,תוצאות הצבעה בקלפי ועוד.
בלוח הר -של האתר אפרס בעתיד את כמויות הגש שירדו באותו יו.
כתובת האתרwww.negba.org.il :
שבת שלום
מאשקה ליטבק  /מנהלת אתר נגבה

עולה עולה בכחול לבן
סיכום טקס ראש השנה תש"ע

ערב לפני חגיגות ראש השנה הרשמיות באר ,-התכנסו במתח הדשא שמול חדר האוכל ילדי הורי
וחברי .מרבית הזאטוטי המבקרי בג'אמפו מדי יו חמישי ,מצאו את עצמ נהני מתפוח בדבש,
ומקבלי את ערב ה  17לספטמבר בברכה.
הערב ,שכלל טקס צנוע ונחמד ,כיבד את הבאי בעיבוד הומוריסטי ואופטימי לשיר "בראש השנה"
קטעי נגינה של מאיר באקורדיו )ובעיבודו( וחגי ב ישראל – על הטרומבו .ע סיו הקטע הוקראו
קטעי ברוח החג .אל הבמה באו ועלו בזו אחר זו :עירית ברוק ,בנות "תפוז" )עומר מוס ,נטלי
שטראוס וטל נביטיא )בת של תושבי משכונת ההרחבה( ,ויהודית ברקאי שהזמינה את הקהל להרמת
כוסית .בי היושבי חולקו כוסיות קטנות של מי" -תירוש" שהורמו לכבוד השנה החדשה .כשטע
המי -מהדהד עוד בלשו ,הוזמנו היושבי על המחצלות וברחבת הדשא ,להצטר' למאיר מינדל
במבחר שירי החג.
בסיו הוזמנו הילדי להפריח בלוני ,והתרגשות היתה גדולה .ה רצו לקדמת הבמה ונעמדו
בתור ,ולכל ילד חולק בלו מנופח הליו ,מגוש הבלוני שהיווה כמעי תפאורה .כשה אוחזי
בבלוני היטב מחשש שיעופו ,נעתרו להוראותיו של דובל'ה להתרכז על רחבת הדשא .לאחר שחולקו
כל הבלוני ,הגיע הרגע המיוחל  דובל'ה הכריז "   "1,2,3לעזיבת הבלוני.
רגע היע' היה מרגש .באופ אישי ,אני חייבת לציי שג ממרומי גיל  34המחזה היה מרהיב  שלל
בלוני בכחוללב עיטרו את השמיי ,והמבוגרי וג הילדי צפו במחזה מהופנטי .בעוד הבלוני
יצרו פסיפס מרהיב בחלק העליו של העול ,נשלחה ג תפילה לשחרורו של החייל גלעד שליט ,ע
הרבה תקווה לשנה חדשה שתבוא עלינו לטובה .לסיו הוזמ הציבור להתכבד בתפוח בדבש ומבחר
עוגות ,ובעוד הבלוני פורחי ומגביהי ,נהנה הקהל המצומצ מהמעמד החגיגי.
***
רשמה :שבות
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ראש השנה תש"ע סיכום ותודות
קבלת החג" שמחנו ביחד לקבל את פניה של השנה החדשה בטקס צנוע והרמת כוסית והכי כיי'
בהפרחת בלוני באוויר!
תודה לחגי ב ישראל ולמאיר מינדל על הנגינה
לעירית שלו וליהודית ברקאי על הברכות
לליאור שיק ובנות תפוז על קטע הקריאה
ולכל מי שעזר מסביב
יע .עפיפוני ",כמיטב המסורת הנגבאית יצאנו לשדה להעי' עפיפוני מעשה יידינו אל מול
השכונה החדשה ,במזג אוויר סתווי ומקסי ,השמי נמלאו בעפיפוני צבעוניי לרוב.
תודה ל"ד"ר עפיפוני" משה מוס שמצליח כל שנה להעי' ג את העפיפו העקש ביותר.
שתהיה לכולנו שנה טובה ע סתיו נעי שהופ& לחור' אמיתי וגשו במיוחד!

ולארועי חג סוכות
יו ,חמישי  8.10החל משעה  16:00הפנינג לכל המשפחה על הדשא הגדול
• פינת ליטו'
• פינת יצירה
• דוכני כיבוד
• מכירה של צמידי מעשה ידיי ילדי תפוז )אנא הצטיידו בכס' קט(
ההפנינג בביצוע ילדי תפוז והצוות כדאי מאוד לבוא!

יו ,שישי  9.10חג שני של סוכות" בשעה  21:00בחדר האוכל

"שחקו אותה" ערב משחקי ,בכיי .של פע",
שולחנות משחק ,משחקי חידה וחשיבה ,משחקי ריצפה ענקיי ,פרסי והפתעות....

מובטח ערב מהנה במיוחד לא כדאי להחמי!!!-
סיון רוט

הרצאות לגילאי  + 60ולמתעניינים בבית גילאור
מועצה אזורית יואב

ביו ,רביעי  30/9/09בשעה 19:00"20:30
נפגשי במועצה )צומת מסמייה( להרצאה מרתקת וכמוב קפה ומאפה:

"תעתועי ראיה דמיו או מציאות" מרצה איתי פלאות
ד"ר לזאולוגיה מרצה ומדרי& טיולי מזמרי
עלות הרצאה  30ש"ח .הגעה עצמית .מומל

יעלה ,חברת קיבו -בעצמאות כלכלית

נישאה השבוע לבח"ל ברכות

ברכות חמות ומזל טוב

ליעלה לוי ורועי לוי

ליהודית ויואלי ברקאי
לאחי בנגבה ,באר -ובחו"ל
ולכל המשפחה המורחבת

לנישואי דר עב"ל יניב מזרחי
הרבה אושר שמחה ונחת
מכל בית נגבה

לאביגיל ויפעה לאורנה ומשה לב"ר
ולכל המשפחה המורחבת
מזל טוב ורוב נחת
רק אושר ושמחה
מכל בית נגבה
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לקראת יום כיפור

מפגש ושיח ע ,הרב מאיר נהוראי )משואות יצחק(
"על החטא שחטאנו לפני' בדיבור הפה" )מתו' המחזור(
חרטה ותשובה על לשו הרע בתו' הקהילה
יו הכיפורי הוא יו של סליחה ,יו שבו אד מתבונ בתו& עצמו ומתחרט על דברי
שעשה שלא כשורה.
במהל& המפגש נדבר על לשו הרע ורכילות במקורות היהודיי תו& מת רלוונטית לחיי
שלנו בתו& הקהילה.

המפגש יתקיי ,במוצ"ש  26.9.09במועדו תרבות
התכנסות וכיבוד קל בשעה 20:30
התחלה בשעה  "20:45אנא דייקו והגיעו בזמ !
כול ,מוזמני,
סיון רוט )תרבות(

חרטה
נמחק לי החיוך,
השתתקה לי השריקה,
קולי צרוד,
מתעייפת לי החברה.
עצמותיי נסדקות,
שריריי מתערערים,
סבלנותי נבחנת,
ליבי נקרע,
מתרחקת לי החברה.
כוחותיי נחלשים,
השתנו הצלילים,
ה"יחד" נהפך לאגדה,
נשמתי בוכה,
נרקבת לי החברה.
חושיי מתקהים,
לשיתוף פעולה יש געגועים,
עם זיכרונות של פעם,
של עזרה הדדית וגאווה,
ובעיקר לכבוד אדם ואהבה,
שדוהים עם הזמן,
האקלים שונה,
המזג משתנה,
דופקי מואץ,
ליבי נשבר,
נעלמת לי החברה!
בארי גונן  /נגבה2009..
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