עלו שבועי של קיבו נגבה
עלו מספר  (2705) 39יג' תמוז תש"ע 25.6.10

יאורית הנילוס-סיפורטבע

צילומים :אילן רבר
לפני כמה ימים סיפר לי אילן רבר בהתרגשות כי ברפת יש אווזי בר .לסיפור צירף תמונות.
יאורית הנילוס -סוג נדיר יחסית של אווזי בר .מקורם כנראה בנילוס .הם התחילו להופיע באזור הרפת,
על גג מרכז המזון .בהתחלה הופיעו כל שנה בסביבות מרץ-אפריל מאי ונעלמו .לאט לאט הסתבר שנגבה
ובעיקר מרכז המזון ברפת מצא חן בעיניהם והם הפסיקו לנדוד .וכעת הם גרים אצלנו כל השנה ולא רק
בחורף .לא ברור היכן הם מקננים ומגדלים את גוזליהם ,יכול להיות שבאגם החדש של בריכות החימצון.
מסתבר שמרכז המזון מהוה מוקד משיכה לברווזים ,למגלנים וכעת גם לאווזי בר מסוג יאורית היאור
לידיעת חובבי הטבע והמבקרים .פרטי המסע הרגלי למען גלעד שליט ועוד עניינים בתוך הגיליון .שבתשלום .מאיה
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 4שנים לנפילתו של גלעד שליט בשבי -מסלול הצעידה ממצפה הילה לירושלים

יום מסע
יום ראשון

יום שני

מקום

תאריך /שעה
 27יוני

מסלול בוקר08:30 -

מצפה הילה -כברי

14:00

אירוע צהרים

כברי

מסלול אחר צהרים

מהפניה לבן עמי -לנהריה

אירוע ערב

קניון נהריה

לינה

כפר מסריק

 28יוני

מסלול בוקר

לוחמי הגטאות-עכו )כיכר הרכבת(

10:00- 12:00

אירוע

עכו )כיכר הרכבת(

צעדה

עכו -קריון

עצירת צהריים

קריון

מסלול אחר צהרים

קריון  -קרית מוצקין

אירוע ערב

קרית מוצקין -כיכר התותח

לינה

קרית מוצקין

מסלול בוקר

קרית מוצקין -חיפה )עיר תחתית -עד רח' העצמאות(

חניית צהרים

חיפה

מסלול אחר צהרים

צ'ק פוסט -יגור

אירוע ערב

יגור

לינה

יגור
יגור -יקנעם

12:00

יום שלישי

 29יוני

יום רביעי

 30יוני

מסלול בוקר

11:00

חניית צהרים

יקנעם

14:00

אירוע צהריים

זכרון יעקב -ליד המועצה

מסלול אחר צהרים

צומת זכרון -צומת זרקא

לינה

מעגן מיכאל

מסלול בוקר

צומת זרקא -חדרה

אירוע צהרים

קניון חדרה

מסלול אחר צהרים

קניון חדרה -מעברות

לינה

חדרה או מושב באזור

מסלול בוקר

מעברות -נתניה קניון

אירוע צהרים

נתניה

מסלול אחר צהרים

נתניה -שפיים

ערב

קיסריה -קבלת שבת מול בית רוה"מ

לינה

שפיים

 03יולי

מנוחה

שפיים

20:30

אירוע ערב

רעננה

לינה

שפיים

יום חמישי

 01יולי

יום שישי

 02יולי

19:00
יום שבת
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יום ראשון

 04יולי

יום שני

 05יולי

מסלול בוקר

שפיים -הרצליה )קניון שבעת הכוכבים(

אירוע צהרים

קניון שבעת הכוכבים

מסלול אחר צהרים

קניון הרצליה -מחלף ההלכה )איילון(

לינה

גליל ים

מסלול בוקר

צומת גלילות -מרכז תל אביב

חניית צהרים

ת"א -התחלה ב 12:00

13:00

יציאה לנק' החטיפה בכרם שלום

15:00

ביקור בנק' החטיפה

17:00

יום שלישי

 06יולי

יום רביעי

 07יולי

יום חמישי

 08יולי

ערב

קונצרט בכפר עזה

לינה

ת"א

מסלול בוקר

עזריאלי ת"א -בית דגן

אירוע צהרים

בית דגן

מסלול אחר צהרים

צומת רמלה )כביש  -(44רמלה מרכז העיר

אירוע ערב

רמלה

לינה

גבעת ברנר

מסלול בוקר

כביש  1צומת נען החדשה -לטרון

אירוע צהרים

לטרון -עמותת השיריון  +חט' 188

מסלול אחר צהרים

כביש  -1צ .לטרון -חוות שער הגיא

לינה

ביה"ס שדה רמת שפירא

מסלול אחר הצהריים

עליה וכניסה לירושלים

16:00

מוצא -הבית האדום

17:00

גינות סחרוף וצעדה בתוך ירושלים

20:00

הגעה לאוהל
לינה

ירושלים

מתארגנת קבוצה של צועדים ל"מסע חייו" של גלעד שליט לירושלים.
המעונינים/ות להצטרף לצעדת תמיכה במשפחת שליט
ולמען שחרור גלעד מוזמן ליצור קשר עם לבנה לובראני 050-7917392
****************************************************

שיחת קיבו על תוכנית השקעות
תתקיי ביו שלישי  .6.7שעה  19:00במועדו לחבר
פרטי יפורסמו בשבוע הבא .יונתן ברוק /מזכיר
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שתי שיחות ומאמר אחד
בזמ האחרו אנו עוסקי בנושאי ברומו של עול א איני בטוח שכל החברי בנגבה מודעי לכ
כיו שלעיתי לא ברור מהיכ ומאיזה מקורות נאמרי הדברי .כיו שנודע לי ממספר חברי שבשיחה
האחרונה דברי לא היו מספיק נהירי אזי אני מביא את עיקרי הדברי כדלקמ:
א.נגבה צריכה לעשות ככל יכולתה שיחידי לא יפגעו במעבר מהקיבו היש לקיבו המתחדש.
המשמעות :הבית בו גרו כל חברי הקיבו ביו השינוי יהיה בית כל עוד ה חברי נגבה.
ב.משפחות של פרודי/ות יוכלו להוריש רק דירה אחת מתו השתי שהועמדו לרשות .יחד ע זאת
כל משפחה תיבדק לגופו של עניי כיו שלחלק מה יש לאפשר להוריש יותר מדירה אחת עקב נסיבות
החיי.
ג.יחידי שדירת לא הוגדלה לפני שני וה נשארו ע דירה של  50מטר ,יש למצוא דר לעזור לה$
בשיפוצי $הכרחיי ובמקרי מסוימי" להוסי #חדר נוס.#
ד.המטרה העיקרית שלנו היא לבצע את השיו& ולא לעסוק בעוצמה כזו באיזוני השוני .מרבית
החברי גרי בבתי של  80"85מ"ר ולכ האיזוני פחות חשובי מביצוע השיו עצמו.
ה.הקיבו חייב לבדוק אפשרות שממקורותיו שלו יפוצו חברי שנפגעו ממיקו דירת .למשל"דיירי
האמצע בשכונת צמרת ובשכונת הסוסי.
בשיחה הראשונה שעסקה בקליטת בני $שלב ב' ,נאמרו מספר אמירות שהתפלאתי על אומריה  ,כיו
ששכחו מהיכ באנו ולא אנו הולכי .קיבו נגבה כמו עשרות קיבוצי אחרי ,איבד במש עשרות
שני את מרבית בניו שנולדו או נקלטו כא ,אשר צורת חיי זו לא התאימה לה .הייתה סכנה
שהישוב השוקק שלנו ימשי להיות צודק א ריק מאנשי .צו השעה היה לנסות למשו את הבני
בחזרה ולכ בשלב הראשו הוצעו הצעות מקלות  .כל זאת על מנת שהבני יבחנו את ההצעות יעשו את
ההחלטה ויצטרפו אלינו .דינו של השלב השני שונה לחלוטי ולשמחתנו אנו עומדי בפני מציאות בה
מספר הפניות להיקלט בנגבה גדול מהיכולת שלנו לקלוט .לכ מוב שתנאי הקליטה בשלב השני
תהיינה שונות מאשר בשלב הראשו.
ביו ששי האחרו ) (18.6.10התפרס במוס #ה"אר" מאמר על הפנסיה בתנועה הקיבוצית וכמו
שעיתונאי יודעי לעשות הכותרת הייתה ":קיבו נדבות" .קיבוצנו מככב בצורה בולטת ולא מחמיאה
בלשו המעטה  .קשה לי לומר לכל חברי נגבה כמה שיחות טלפו קיבלתי מאנשי אשר דאגה בליב
כיצד נגבה " משפילה את חבריה הותיקי המתחנני לתוספת תשלו על פנסיה זעומה" .לא ברור לי
מדוע מוצאי כל פע מחדש איל ושלומית גור ,לומר עלינו דברי שאני לא יודע עליה .במאמר
נכתבו מספר דברי לא נכוני בעליל וה:$
*נגבה מעול לא הורידה את הפנסיה אליה הגיעה שנה קוד לכ*.אי בנגבה מאבק בי דורי*.אי א#
משפחה בנגבה שיש לה נטו פי חמש או פי עשר מאשר למשפחת גור .לנגבה נגר $נזק תדמיתי רב .אני
חושב שא פרסומי אלה ימשכו ,יגר נזק בלתי הפי להמש התהליכי בנגבה ויתכ שא #לכלל
התנועה הקיבוצית .א נמשי לפרס בציבור הרחב שעשרת אלפי ש"ח או אחת עשרה אל #ש"ח
למשפחה )פנסיה כולל ביטוח לאומי( זו פנסיית רעב ,הדבר יחזור אלינו כבומרנג רב עוצמה .נגבה צריכה
לקחת בחשבו את כל הצרכי $שלה ולטפל בה $בצורה מבוקרת ,כולל בנושא הפנסיה.
כיו שחסרי לנו )נכו ליו כתיבת עלו זה( כ" 7מליו ש"ח לחוב האקטוארי ,הרי קוד כל ולפני הכול
יש לעשות ככל שביכולתנו להקטי חוב זה .במקביל עלינו לבצע שיפורי סבירי בפנסיה כפי שביצענו
בשלוש השני האחרונות ביוזמת מוסדות הקיבו .באופ אישי אשמח מאד א בשלב הראשו נגבה
תכריז שהחל משנת  2011לחברי הזכאי לפנסיה בפועל ,תינת תוספת של  20%יותר מאשר נקבע ע"י
הרש והתנועה כלומר  3333ש"ח .עד פתרו החוב האקטוארי התוספת תהיה תקציבית בלבד.
לסיכו :$אני מציע לחברי נגבה אשר נמצאי בגיל הפנסיה ולא חושבי כמו שלומית ואיל שיביעו את
דעת מעל דפי העיתונות והעלו כיו שאני שומע מה דברי אחרי לגמרי.
אבנר ברזילי
והתגובה של אילן ושלומית  -בעמוד הבא
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תשובה לאבנר ברזילי שמתייחס לעמדתנו בנושא הפנסיה בנגבה.

חבל אבנר ,על כל המאמצי של להסית את העניי שלשמו אנו נאבקי כבר שני רבות ולהפכו לעניי אישי
בינינו .בשני אלו נפגשנו ואנו נפגשי ע פורומי בתנועה הקיבוצית וביניה רכזי משק ,מנהלי קהילות,
כלכלני ,מזכירי תנועה לשעבר ועוד ,וכולנו מאוחדי במטרה אחת והיא :לתת לשכבת הוותיקי $את
הזכויות המגיעות לה $בזכות השני $שהשקיעו כל אחד בקיבוצו הוא )פנסיה הוגנת(.
מש אנו שואבי עידוד ותקווה שמאבקנו צודק לחלוטי.
מעול לא אמרנו שנגבה הורידה את רמת הפנסיה ולא ברור לנו מאיפה שאבת את זאת .מסתבר ,שלא
הכול אתה יודע .כמי שיושב ברו מגדל הש ,אתה כנראה לא יכול להבי ולהרגיש את מה שאנו ורבי
מחברינו )ג בנגבה( מרגישי .וכשאתה נוז #בנו פע אחר פע בהזדמנויות שונות ,אכ אנו מרגישי
פגועי ומושפלי .זאת חכמה קטנה מאד לתת לנו עצות מהמקו שאתה נמצא בו ולא נוסי #על כ מילי.
ג אנו מקבלי טלפוני רבי מכל האר ואפילו מחו"ל שתומכי בנו ומעודדי אותנו במאבקנו כולל ג
חברי בנגבה שלא מעיזי להצטר #למאבקנו בגלוי וחבל .אנו מקפידי תמיד לשמור על כבודה של נגבה
בכל הזדמנות וג א הדברי אינ לרוח ,אנו שומרי לנגבה קיבוצנו וביתנו ,מקו ח בלב ואהבה רבה.
מאד חבל שאתה מוצא רק את העלו להתנצח איתנו .מעול לא טענו שהפנסיה אצלנו היא פנסיית רעב.
אנו נאבקי $רק על הזכות ההיסטורית של זכויותינו לאחר עשרות שני $של עבודה ותרומה למקו.$
שלומית ואילן גורן

לקיבו גת דרוש/ה מדריכ/ה לכיתות א' – ו
דרישות התפקיד:
• רקע חינוכי – עדיפות לבעלי השכלה בתחו החינו הבלתי פורמאלי או בתחו החינו.
• בעל סמכות אישית פנימית – יכולת להוות דוגמא אישית ,ניסיו של עבודה בחינו – הכרחי.
• אמינות,יצירתיות ,יוזמה ,יכולת פיתוח תוכניות ,התמדה.
• יתרו לבעלי ניסיו במערכת קיבוצית .אפשרות למגורי במקו.
קורות חיי $יש להעביר לדינה למייל y_loyfer@gat.org.il :או לפקס08.6871177 :
תחילת עבודה במהל יוני ,התחיבות לפחות לשנה.

מחפשת מדריך/ה לחברת הילדים )תפוז( לחודש אוגוסט .מתאים גם לסטודנטים.
מי שמעוניין מוזמן לפנות אליי לפלאפון.050-7438619 :
סינטיה כהן /רכזת חינוך
תודה רבה והמשך שבוע נעים

הרצאה  3בסדרה יש לי עניין ב...השם שלי ואני ניתוח שמות ומשמעותם ככלי עזר בחיים
לכל איש יש שם – מהו סוד שם האדם? מה ניתן ללמוד משמו של אדם על משימתו בחיים?
מה משמעות הוספת או הורדת אותיות מהשם?
על שם מי כדאי לקרוא ועל שם מי עדיף שלא.....
ועוד מידע מעשיר ומשמעותי מפיו של הרב ד''ר גיל טבעון – מומחה בינלאומי ברפואה קבלית.

ביום שישי ה 2.7-במועדון לחבר ב"משואות יצחק" בשעה  10.00בבוקר
מחיר כניסה –  20ש''ח פרטים והרשמה088607335 -
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טבלת איזון = מחלוקת חברתית עמוקה
במש  70שנות הקבו נבנו בתי רבי בנגבה ,כל שכונה וסגנו הבנייה שלה,
המטראז' שלה ,הבעיות שלה ,והצפיפות המוכרת שלה .חלק מהבתי עברו שיפוצי )ע"י הקבו( ,חלק עברו
שינויי .רוב הדיירי מרוצי ממה שיש לה ,ממה שהשקיעו בדירת וממה שרואות עיניה בפינת החמה
והמשפחתית .כול יודעי שלאחרי יש דירה חדשה יותר ,גדולה יותר וג  4כיווני אוויר.
אז מה?
בדיוק ברגע זה עלתה על הפרק טבלת האיזו .מטרתה להשוות לפחות תמורת כס #את רמת הדיור בקבו.
זאת אומרת שדיירי שדירותיה חדשות ורחבות כנפיי ישלמו לבעלי הדירות הקטנות והישנות יותר,
סכו סמלי ,למע האיזו .מי ה $אות $זכאי ?$וותיקי ובודדי שלא זכו להרחבת הדירה בעבר.
עד כא הכול נראה פשוט ומוב .אבל בהזדמנות זו החליט צוות שיו הדירות בגיבוי המזכירות להכניס את
הוותק לטבלה .משפחה שצברה  70שנות וותק ,כלומר ,הוותיקי ,האלמני והאלמנות המבוגרי שבבית
הבריאות ,האלמנות וחד ההוריות יזכו בדירה ללא התחשבנות על הוותק .לעומת אחרי שחסר לה וותק,
בהתא למגבלה שמותר לצבור רק  35שנות וותק – ישלמו מעשרות שקלי עד עשרות אלפי שקלי בעיקר
לוותיקי .סו #סו #יש מי שמערי את שנות הוותק שלה .לא צוות הפנסיה ,לא הקבו כולו ,אלא קבוצת
אנשי קטנה – צעירי ,גרושי ואולי ג יחידי – שה ה אילו שישלמו את המחיר.
מה יקרה אז?
נראה וותיקי מאושרי ,או יורשי )רבי מה לא חיי בקבו( ,שלא ישקיעו את הכס #בשיפור הדירה
הקטנה/ישנה שלה .וזו תהיה זכות .לעומת קבוצת אוכלוסיה שתשאל את עצמה "הא לא טעינו
בבחירה?" והתשלומי יפגעו בה מרגע ההחלטה למש שני רבות ,ג בשנות הפנסיה שלה.
אני מציעה להתנגד להצעת המזכירות .לבודד את מרכיב הוותק להזדמנות אחרת ,או להתערב בתהלי
ע השקעה של הקבו ,כשיהיה ,ולשמור על החברה העדינה שאנחנו מטפחי כא.
לאה מלי

שיוך דירות -שוויון ההורשה
קראתי את ההצעות שפורסמו בעלו בשבוע שעבר וב"אורח פלא" ה נוטות לטובת המגזר שהכותב
משתיי אליה .במידה ולא נמצא מכנה משות #אחיד אנחנו צפויי למלחמת מגזרי ש"תתקע "
את התהלי כולו.
תזכורת :כל הרעיו של שיו הדירות מקורו בצור שלנו להיות כמו כל העול ולהוריש לשארינו....
נראה לי שעקרו שוויו ההורשה פשוט להבנה וליישו ויאפשר לזרז את כל התהלי.
המפתח :כל חבר קיבו שעבד  35שנה מוריש ער של חצי דירה
יוצאי מ הכלל אלמני/ות
אופ ההורשה:
זוג נשוי"מוריש שווה ער של דירה
אלמני/ות מורישי שווה ער של דירה
רווק/ה מוריש שווה ער של חצי דירה
גרושי/ות כל אחד מוריש שווה ער של חצי דירה.
במידה ואחד מהגרושי /ות הקי משפחה בשנית ע ב/בת זוג שאלה נישואיה הראשוני בקיבו
ה יורישו ביחד חצי דירה .במידה ולשניה אלו נישואי שניי לא יקבלו תוספת מעבר לחצי דירה
שמורישי מהנשואי הראשוני .באופ כזה כל חבר קיבו יוריש את אותו סכו לשארי.
הצעה זו פשוטה ליישו ולא מצריכה כל מיני התחשבנויות שאיש לא יוכל לקיי אות .כמ כ נראה
לי שבמידה ועקרו שוויו ההורשה לא יתקיי ,הקיבו עלול לקבל "דרישות שלו" קרירות משארי
שיהיו מקופחי" המבי יבי ,מה שיתקע את התהלי ויזרי הרבה אוויר רע
צביקה דגן

השבוע בבית

נגבה 25.6.10

צוות מש"א סיכו $ישיבה מס.10.6.10 , 6 .
נוכחי :$שירלי ,דובלה ,לירו ,יונת ,אראלה
חסרי :$אלו ,עינת הרמ.
 .1צוות אבלות.
לירו הגיש הצעה מקיפה להגדרת תפקיד הצוות .בדיו ראשוני הנייר אושר.
עינת שיק אושרה לריכוז הצוות .עינת תרכז מפגש נוס #ע החברי שעסקו עד כה בנושא
האבלות לדיו נוס #בנייר העבודה .הוקרה ללירו על הכנה מקיפה ואנושית של נייר העבודה.
 .2יו"ר ועדת ביקורת וחברי הועדה.
חברי ועדה מוסכמי :אית אריאלי ,מאיר סגל .שירלי תמשי לטפל ביו"ר לועדת הביקורת.
 .3תהליכי משוב בקהילה ,מחשבות והצעות לקידו התהלי המורכב שלפנינו.
משוב הוא חלק מתרבות ניהולית בארגו .בעזרת תהליכי משוב נית לשפר את פעילות הארגו.
עלינו להחליט:
 .1הא נכנסי לתהליכי משוב?
 .2א כ באיזה כלי נשתמש ולפי איזה קריטריוני נמשב?
 .3מה נעשה ע תוצאות המשוב?
סוכ :$תתקיי ישיבה משותפת של צוות מש"א ע המזכירות לדיו בשאלות הללו )תתקיי ביולי(.
לקראת הדיו יונת יכי נייר עבודה של התהלי והכלי בה נית למשב.
אראלה תכי פרישה ומיפוי של הממשבי )נותני המשוב( והממושבי).מקבלי המשוב(
 .4מינהלת החינו&" דיו במבנה המינהלת בהשתתפות עירית שלו )מנהלת את ישיבות המינהלת( ויעל מוס .
כיו משתתפי במינהלת החינו בעיקר הורי) .אנשי חינו שהיו בה פרשו( .הסיבה לדיו הוא
הרצו לאייש את המינהלת באופ יותר מאוז ע אנשי ארגו ,חינו ונציגי הורי.
נקודות שעלו בדיו :
המינהלת תפקידה לגבש מבט על ארגו החינו ותכנית העבודה.
מספיק  5חברי/ות למינהלת.
נחו שיהיו בה אנשי ארגו ע מבט חינוכי.
המינהלת עסקה השנה בתחומי שלא שייכי לה ,עקב בעיות רבות במערכות החינו.
צוות הכספי $של המינהלת :ג'קי נאור ועמית רוט .
בספטמבר  2010תכנס לפעילות מינהלת מצומצת יותר .המש טיפול – אראלה.
 .5מפגש שנתי להוקרה והעשרה לכל חברי הועדות ובעלי התפקידי.$
המפגש יתקיי באוקטובר באחד מימי שישי .במפגש תהיה הרצאה מעשירה ,סדנה פעילה
וארוחת בוקר .ארגו המפגש :שירלי ועינת הרמ .
רשמה :אראלה למדן
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בטיחות ילדים בים ובריכת שחיה
בימי הקי החמי אי כמו טבילה במי הבריכה הצונני .כשאת הולכי ע הילדי לחו #הי או
לבריכה שמרו עליה והיו בקשר עי אית .ילדי קטני מגיל  5זקוקי להשגחה צמודה ופעילה,
המשגיח חייב להיות בהינ #יד מהילד.
ילדי קטני מועדי יותר לטביעות ממספר סיבות .ראשית היחס בי הראש לגו #אצל ילדי קטני גדול,
ולכ מרכז הכובד גבוה יותר ,לכיוו הראש ,וה עלולי להתהפ בקלות לתו דלי מי ,אמבטיה ,גיגית
בחצר ואפילו לשירותי .פעוטות עלולי לטבוע אפילו בגובה מי של  10סנטימטר.
טביעה מתרחשת במהירות ובדממה .בדר כלל לא שומעי בכי או צעקות מצוקה .טביעה עלולה להתרחש
בתו שניות ,ילד עלול לטבוע בפרק זמ שלוקח להוריו לענות לטלפו.

משגיחי $על הילדי $השגחה צמודה ופעילה
יש לדאוג להשגחה צמודה על הפעוט בעת שהייתו במי .המשגיח חייב להיות במרחק של הינ #יד מהפעוט.
כאשר ההורה המשגיח עסוק במשהו נוס – #הילד נמצא בסיכו .בעת ההשגחה על הפעוט אי לקרוא ספר או
עיתו ,אי לדבר בטלפו ,או לעשות כל פעילות נוספת.לעול אי להשאיר ילדי קטני לבד באמבטיה,
בבריכה מתנפחת ,בגיגית או בקרבת כל מקווה מי אחר אפילו לא לרגע אחד :לא על מנת לענות לטלפו או
לקחת מגבת.יש לרוק ממי את הבריכות הביתיות המתנפחות והגיגיות מיד לאחר השימוש ,להפו אות
ולאחסנ הרחק מהישג יד של ילדי.במסגרת פעילות יו בריכה בקייטנה ,מומל למנות את מספר
הילדי בעת היכנס למי ,ובכל פרק זמ )רבע שעה( למנות שוב.

אביזרי ציפה – אינ $מהווי $תחלי 0להשגחה
יש לזכור כי אביזרי ציפה אינ מהווי תחלי #להשגחה וא #לא כאמצעי הצלה .אול עדיי קיימת חובה
להשתמש בה במשולב ע השגחה ראויה .ה עשויי לתת אשליית ביטחו שאינה מוצדקת ,ובכ ה
מעלי את מידת הסכנה לטביעה.גלגל מתנפח ,המיועד לציפה במי ,מסוכ במיוחד בשל העובדה כי ראשו
של הפעוט גדול וכבד ביחס לגופו ,כ שהפעוט עלול להתהפ ע הגלגל ולטבוע במי.

לגדר בריכות פרטיות
יש להקי סביב הבריכה גדר תיקנית הכוללת נעילה של הדלת.
יש להקפיד ולוודא לאור כל הגדר שלא קיימת פירצה כלשהי.
ללמד שחייה מגיל 5
לא מומל ללמד שחייה ושעשועי מי תינוקות וילדי הקטני מגיל  5שני .עד גיל זה הילד אינו בשל
מבחינה התפתחותית ללמוד את מיומנויות השחייה .קורסי מסוג זה מעניקי אשליית ביטחו להורה
ולילד ואינ מפחיתי את הסיכו לטביעה .מעל גיל  5מומל ללמד שחיה.
ילדי $שכבר יודעי $לשחות
יש לוודא שבמקו הרחצה קיימי שירותי הצלה.לגבי שחייה בי :יש לוודא שהחו #אכ מותר לרחצה ושיש
שירותי הצלה במקו.ג ילד שעבר קורס שחייה חייב בהשגחת מבוגר .יש ללמד את הילדי לשמור על מספר
כללי :לעול לא לשחות לבד; לא לצלול במקו לא ידוע; לא לדחו #את האחר וכ להקפיד שלא לקפו על
הנמצאי במי; לא לאכול ולא ללעוס מסטיק בעת השהייה במי .שחייה בי אינה דומה לשחייה בבריכה.
יש להיות ערי למצבי מסוכני כמו זרמי ומערבולות.
המקור:
ארגו 'בטר '$לבטיחות ילדיwww.beterem.org $
ג'וני כהן –ממונה בטיחות נגבה

השבוע בבית נגבה 25.6.10

מסיבת יום הולדת ליואל יגלניסקי -בן 100

בערב יו שישי ,ה" ,18/06/2010באיחור של  40יו ,חגגנו ליואל יגלינסקי  100שנה! להולדתו.
כידוע לכ ,עבר יואל בחודשי האחרוני תקופה מורכבת וקשה שכללה :יציאה מהחדר והסתגלות
למציאות חדשה בבית נע ,שבר מסוב ביר ואיבוד היכולת להל על רגליו והקשה מכל ,אשפוז ממוש
בבי"ח ברזילי ,ניתוח דרמטי ותקופת שיקו בבי"ח הרצפלד בגדרה.
אנו ,בני המשפחה ,סעדנו אותו סביב השעו בחוליו ,נעזרנו ג בנאווה לבר שנאותה לקבל על עצמה שעות
של ישיבה לידו בבית החולי ,כל זאת בציפייה ובתקווה גדולה שיצליח במאבק על חייו .יואל אכ שרד,
התאושש וחזר הביתה לנגבה.
האירוע שערכנו לכבודו בבית התרבות ,סיכ בתמצית את פרשת חייו )עד כה!( באמצעות מצגת מרגשת
"מילדות עד שיבה" וכ ,תערוכה מקיפה ומגוונת מציוריו ,שהיו תמיד מרכז חייו וביטוי לרחשי ליבו
האוהב והכואב את השינויי המתחוללי סביבו.
לצערנו ,לא היה יואל במיטבו ,א ניכרה בו התרגשות על תשומת הלב הרבה לה זכה מכל עבר :מבני
המשפחה ,מידידי וותיקי ומחברי נגבה שנכחו באירוע.
אנו מבקשי $להודות לכל מי שנענה להזמנתנו וטרח לבוא ולכבד את יואל שלנו ביו $חגו.
משפחת איגלינסקי המורחבת
ברכות חמות ליואל ליום הולדתו ה!!! 100-

תמיד היינו קרובי אליו .הערכנו אותו כאד וכיוצר מוכשר .חבל שראה יותר מדי טרגדיות שפקדו את
משפחתו שכה אהב והתגאה בה .נא מסרו לו את אהבתינו ואיחולי החלמה שלנו היוצאי מעומק הלב.
מי יית וירגיש יותר טוב ושוב יהיה אד יוצר ומאושר .לצערנו לא נוכל להיות אתכ בערב שארגנת
לכבוד יואל כי באותו יו לפנות בקר אנו טסי לקנדה .כשנחזור נשמח לבקר את חת השמחה ולהגיד לו
מזל טוב ונראה את המצגת שהכינות לכבודו .הצלחה בהפקת המסיבה.
אטי ויעקב ארז
ליואל חיבוק של בריאות ! מידידי ותיקי ,
יואל יגלנסקי בן 100
יואל יקר,
אני זוכר היטב את הביקור הראשון שלי אצלך בנגבה .זה היה בקיץ  ,2005במסגרת היותי אוצר גלריית הקיבוץ .אתה
חיכית לי בפתח הסטודיו שלך והצגת בפני קבוצות קבוצות של עבודות ,מזמנים ובנושאים שונים .אני זוכר בברור את
הדפדוף בהן ,שהעלה ביוגרפיה אמנותית המקיפה מעל שבעה עשורים ואת התחושה הברורה שלי שאם מגיע למישהו
תערוכה בגלריית הקיבוץ ,הממוקמת בלב בתל-אביב ,הרי זה לך .אח"כ לקחת אותי לאכול במה שהיה פעם חדר האוכל
של נגבה ,ביקרנו בתערוכה שלך במועדון וסיימנו אצלך בבית .הכנסת האורחים שלך הייתה לתפארת.
התערוכה שהצגנו מספר חודשים מאוחר יותר )בספטמבר  (2005הקיפה מעל  50ציורים ועוררה השתאות בקרב
מבקרים רבים .לא רק בשל המהלך רב השנים שהציגה ,אלא גם בשל התכנים .להלן כמה מהציורים שהוצגו בה:
שכונת דרך הצריפים  ;1947פרחי בר  ;1958רגע של חסד  ;1965הווי אנושי  ;1967מחזור החיים  ;1971ליד המצבה
 ;1974קין והבל  ;1979דמות אישה  ;1981דיוקן עצמי עם כוכב  ;1994נשים במקלט  ;1995תפילה  ;1996עגל
הזהב  ;1998נוף שלי  ;1999הקשר הגורדי  ;2001חדר האוכל שלי  ;2001נשירה  ;2002שמים נופלים .2002
לשמות העבודות של יואל יש משמעות שאינה נופלת מהדימויים המצוירים .יחד הם מספרים את סיפור חייו – אמונותיו
ואהבותיו – ובמידה רבה גם את סיפור חיינו .עולה מהם בעיקר הוויות החיים בנגבה  -מימי חומה ומגדל ,בעת הכרזת
ייסוד המדינה ותקופת מלחמת השחרור ,במהלך ארבעת העשורים הראשונים למדינה ובזמן השבר החברתי-כלכלי
בקיבוץ .יואל מצייר את הקיבוץ כאותו "דברן" שעליו הוטל לספר את דברי ימי המקום ,והוא עושה זאת מתוך אהבה,
הזדהות וכאב .כמה "דברנים" כאלה עוד יש עמנו היום? ביואל יש מיזוג נדיר של קשב ,אהבה ,צניעות ,דבקות ,חזון,
ערכים ,רגישות ,להט ,אמונה וכשרון – המאפיינים אותו גם כאדם וגם כאמן .אני מבקש להודות לך ,יואל ,על התרומה
העצומה שלך לתרבות המקום ומאחל לך הרבה בריאות וסיפוק ממעגלי משפחתך ומיצירתך.
* יניב שפירא )*הכותב היה אוצר תערוכה רטרוספקטיבית של יואל בגלרית הקיבוץ ב(1995 -

ליואל ,ברכות חמות ליום הולדתך ה 100 -לבריאות שמחה והנאה מכל בית נגבה
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ספרי חדשי חודש יוני 2010
סו שבוע אחד  /ברנהארד שלינק
אנשי טובי  /ניר ברע
ג הקי  /פאולינה סיימונס
האמיתית  /שאנדור מאראי
דברי שלא סיפרתי  /אזאר נאפיסי
פתאו דפיקה בדלת  /אתגר קרת
הצד השני של הגשר  /מרי לוסו
אורגת השטיחי מאיספה  /שמואל פר
כפור  /שמעו אד

צדק אלוהי  /דיוויד בלאדאצ'י
חוצה גבולות  :סיירת מטכ"ל ומייסדה אברה
ארנ  /אבנר שור
תש"ח  /יור קניוק
בלתי נראה  /פול אסטר
מהל' לא מוצלח  /הרל קוב

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

כרטיסי נית לקנות במזומ )נא להביא סכו מדוייק!!( או בכרטיס אשראי.
אצל :מלי מאיר במזכירות ,בשעות העבודה!16:00 , 7:00 ,
050,
 .050,ליל' מרגלית ,טל050,5772342 :
סיו מוס,רוט ,טל050,7602904 :
מזל טוב
לא בכל יו זה קורה
הוא )כמעט( והיא נולדו וגדלו בנגבה.
אמש ברוב ע צעיר
)קבוצת אלמוג וקבוצת חצבי( ה נישאו
מזל טוב וברכות להורי ולמשפחות
מצד הכלה:לבנה וגיורא לובראני
מצד החת :צילה וגוני כה
לנישואי אדוה עם דני

ולזוג  ,רוב אושר נחת ושמחה
מהחברים ומבית נגבה

מזל טוב להורי טלי ואופיר ואלו
להולדת הבן אביתר

אח לאריאל וליונת
לסבי רבקה ודובלה סיו
ולמשפחה המורחבת
להולדת הנכד.
כ תרבינה השמחות בשכונתנו
רק אושר ושמחה
מהשכני החברי ומבית נגבה
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העמוד שסוגר את העלון

קבלת שבת
יום שישי  9.7.10בשעה  18:00במועדון
בתוכנית :הדלקת נרות וקידוש ,שירים ,סיפור לשבת ,פרשת השבוע
והפתעות נוספות!

מונדיאל  -2010משחק הגמר!
יום א'  11.7.10החל מהשעה  21:00ברחבת המועדון
הקרנת משחק הגמר על מסך ענק
עלינו :כיבוד ,פיצוחים ושתיה קלה
עליכם :מצב רוח טוב ,עידוד )ובירות למעוניינים(
כ-ו-ל-ם מוזמנים!

חג הקיבוץ
יום שישי 16.7.10
נחוג את חג הקיבוץ על הדשא הגדול
בתוכנית -19:30-20:15 :מפגש חברתי וכיבוד
 -20:15טקס החג  :ברכת המזכיר ,ברכות למסיימי י"ב,
קבלת שכונת ההרחבה ועוד...
ואז......
המופע המרכזי :דלית פרידמן ולהקת פלייליסט
בתוכנית "מסעות מוסיקליים בזמן"
חגיגה של שירים עבריים ולועזיים של אז והיום
שימו לב! הכיבוד לחג מבוסס על מעשה ידייכם
כל משפחה מתבקשת להכין קינוח :עוגה ,פירות ,קינוחים מתוקים/מלוחים וכו'

עלו חגיגי יצא לקראת חג הקיבו ב.16.7.10 ,
חברי המעונייני לכתוב לבר' או לשלוח חומר אחר
מתבקשי להעביר אותו עד יו ראשו . 11.7.10

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

