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עלון שבועי של קיבוץ נגבה
עלון מספר  (2714) 48יז' אלול תש"ע 27.8.10

שעור מולדת
מילים :עלי מוהר .לחן :אפרים שמיר
אז בבית הספר
על הקיר תמונה
והאיכר חורש בה
את האדמה
וברקע ,הברושים
שמי שרב חיוורים
האיכר יצמיח לנו לחם
שנהיה גדולים.
והמורה אומרת:
"עוד מעט כבר סתיו".
בשיעור מולדת
היא מראה חצב.
היורה יבוא עכשיו
שפע טיפותיו
כוילון שקוף על פני העמק
הפורש שדותיו.
כך זה היה ,פשטות רכה
זה הצטייר בילדותנו
שהייתה יפה.
וכך בדמיוננו התרבו פלאות
הפטישים ניגנו
מחרשות רנות
יש יוגבים ויש כורמים
ארץ של רועים -
כך זה הצטייר בילדותנו
שהייתה יפה.
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מבזקי התנועה  /אביב לשם

מסדירים שימושים :התנועה ומינהל מקרקעי ישראל מגבשים מתווה להסדרת "שימושים לא מוסדרים"
והשכרת דירות בקיבוצים .הצורך בהסכמה הוא הכבדת יד המינהל על הקיבוצים ,והביטוי -הקפאת חוזי חכירה
לדורות ואי -מתן אישורי בנייה חדשה בקיבוץ .בביקור שארגנה התנועה לעו"ד שולה בן צבי ,מנהלת האגף
החקלאי בממ"י ,בקיבוצים גשר ,כפר רופין ויזרעאל ,הומחשה לשולה המשמעות הקשה של מדיניות המינהל.
מזכיר התנועה ,ולוולה ,הסביר שמטרת ההידברות גיבוש מתווה מוסכם להסדרת השימושים ,וכתוצאה מכך
חידוש מתן היתרי בנייה וחידוש הצמיחה בקיבוצים.
טיפולי שיניים בחינם לילדים -גם בקיבוץ ?התנועה ,באמצעות מחלקת בריאות ורווחה פועלת בשבועות
האחרונים מול "שרותי בריאות כללית" לכך שגם מרפאות הקופה בקיבוצים יהיו זכאיות לתת טיפולי שיניים
בחינם לילדים עד גיל  ,8במסגרת הרחבת חוק בריאות ממלכתי ,עליו החליטה הממשלה לאחרונה .עדכונים
בשבועות הקרובים .ובינתיים -ניתן לקבל מידע ב*2700 -
ישראל באופניים :מטה אירועי "מאה שנות קיבוץ" החל הרשמה למסע אופניים ססגוני ,חוצה ישראל ,מהצפון
הרחוק ועד לדרום ,לציון  100שנים להתיישבות הקיבוצית .הרוכבים -קיבוצניקים ולא קיבוצניקים -יוזנקו ב11-
לאוקטובר מקיבוץ ראש הנקרה ,יחצו את הארץ במשך חמישה ימים עד לסיום בקיבוץ אילות .יציאת הקבוצות
למסע תהיה ממקומות שונים ,לפי רמת קושי הרכיבה ובכדי שמשתתפים מכמה שיותר מקומות יוכלו להשתתף
ברכיבה .טלפון לבירורים ,04-6320405 :בימים א' -ה' .הרשמה באתר www.kibbutz100.com
ועידת ה 150 :100-קיבוצים כבר קבעו את נציגיהם לוועידת תנועה חגיגית לכבוד "מאה שנות קיבוץ" אשר
תתקיים בקיבוץ כינרת בתאריך  .4/10בערבו של אותו יום יערך המופע המרכזי על הדשא בדגניה א' .ישיבת
הממשלה לציון  100שנות קיבוץ תתקיים ב.17/10-
קדחת מים :אגף הכלכלה מעדכן :רשות המים החליטה להאריך את מועד "ניוד" המים לתאריך  7באוקטובר
 .2010המטרה -לווסת מצד אחד את חריגות המים לחקלאות ומצד שני להשתמש במים ה'פנויים' .ניוד יעשה על-
פי אמות המידה שפורסמו על-ידי רשות המים ,ונשלחו לקיבוצים על ידי איתמר שוויקה ,שישמח להשיב על
שאלות בנושא מים ,התקנת מדדים וכו' itamar@tkz.co.il
בבקשת מידע נוסף ,מוזמנים לפנות אליי ל03-6925326 / dover@tkz.co.il -
**************************************************************************************************
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סיכום ישיבת מזכירות )פרוטוקול ועד האגודה מיום ה(.4.8-
תאריך הישיבה.4.8 :
מספר חברי ההנהלה 10 :כולל משקיף.
השתתפו בישיבה :אוולין צ ,אהרלה ק ,לילך מ ,יהודית ב ,אילן מ ,לוטם פ,יונתן ב
סדר יום של הישיבה:
*.1יזמויות ,פתיחת חברות בע"מ בהשתתפות פביו שלו -חשב הקבוץ.
יזמויות :כאשר התחיל התהליך לפני  3שנים לא ידעו בברור איך מתבצע הרישום במס הכנסה.
על פי מס הכנסה רושמים את שני בני הזוג שזה בניגוד לכוונה שרק היזם נירשם .בפועל נרשמו שני בני
הזוג דבר שגורם נזק לקיבוץ בגלל הקטנת מספר הנישומים .להוציא שני זוגות ויזם אחד הצלחנו להגיע להסכמים
מסודרים גם עם אלו שחתמו בעבר ועם כול היזמים החדשים שבכול מה שקשור למס הכנסה
הם ממשיכים להיות חלק מספרי הקבוץ.
החלטות:
 1.1להיפגש עוד הפעם עם היזמים שלא הגענו איתם להסדר .חשוב להדגיש רישום בני זוג הוא בניגוד להסכם
היזמות למרות שכך נוהג מס ההכנסה.
 1.2לגבי שנת  2009הגשנו את הדוחות למס הכנסה כדי לא לעכב יותר את פרסום המאזן .לגבי היזמים
נמשך ההסדר מ .2008-לגבי בני הזוג – הם הוצאו מספרי הקבוץ לצורך חישובי מס הכנסה .ההתחשבנות
של שניהם מול מס ההכנסה היא על אחריותם.
 1.3החזרי מס הכנסה :במידה ויהיו החזרי מס הכנסה היזמים שפועלים מחוץ למסגרת החלטות
הקבוץ כולל בני זוגם לא ייהנו מהם.
.2חברות בע"מ.
בנגבה עד היום ישנה חברה אחת על פי סיכום שנעשה בעבר .בעיה :חברות בע"מ שומרות חלק מהרווחים שלהם
לצרכים עתידיים ומכאן לא ניתן למסות את בעל החברה בכול הרווחים כמו חברים אחרים יזמים בכול הרווחים
השנתיים שלהם במס הפרוגרסיבי.
סוכם :עודף שנישאר אחרי מס עושים לו חישוב כאילו חולק לבעלים בדיוק כמו רווח שמשך אותו ולכן כול
הרווח ימוסה על פי הכללים של הקבוץ במס פרוגרסיבי ,כמו הכנסה של שכיר ויזם רגיל.
הבהרה :כול אישור לפתיחת עסק עוברת את אישור המזכירות.
.3אינפורמציה בנושא אישי.
**.4אישור מועמדות אביגיל כחברת מזכירות.
החלטות:
המזכירות אישרה את צירופה של אביגיל לווין למזכירות .בהצלחה.
רשם :יונתן ברוק
*לגבי היזמים .בעתיד הקרוב ארחיב לגבי כל התהליך שנגבה עברה.
**אישור חברי מזכירות עובר קלפי וגם במקרה זה.
***********************************************************************************

אנו משתתפים בצערו של משה לב -רן והמשפחה
על מות האם אסתר למברוזו
בית נגבה
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פרוטוקול שיחת קיבוץ מיום ה.23.8-
השתתפו 27 -חברים.
 .1אינפורמציה על ההסכם בנושא חמי יואב.
תהליך ההיפרדות מחמי יואב נמשך כבר למעלה משלוש שנים .בינואר השנה הגיעו לשלב סגירת
העסקה והדברים לא באו לידי גמר כמתוכנן .אבו וילן -יו"ר ההנהלה הכלכלית הציג את תמונת המצב
והקשיים לסיים את העסקה כפי שנחתמה בראשי תיבות בינואר השנה.אבו הציג את האלטרנטיבות
השונות והמחירים שלהם ואת העקרונות שמנחים את נגבה.להערכתו תוך מספר שבועות הנושא ייסגר
לכאן או לכאן.
 .2קליטה שלב ב'.
יונתן ברוק הציג את החלטת המזכירות .יונתן הסביר והרחיב בנוגע למספר פרמטרים שהנחו את
המערכת בקליטת הבנים .בפועל אנחנו קולטים  11משפחות ו 6-בני זוג לחברים שנקלטו בקבוץ.
המגמה היום להמשיך את הקליטה ברצף על פי הפניות של הבנים.
תרצה ברוק מרכזת ו.הקליטה הסבירה את תהליך המיון והשיחות עם הבנים .הוצע לבחון לעתיד את
נושא תעודת היושר והיעזרות בגורם חיצוני) .הפעם ראיון עם עובדת סוציאלית כחלק מהתהליך(.
אנחנו קולטים קבוצה טובה של משפחות ויחידים שבחרו בנגבה את ביתם ויש להם יחס מאוד חיובי
למקום ולאנשים שחיים בו.
המזכירות וועדת הקליטה ממליצים לקלוט את כול החברים שפנו והם ברשימה שפורסמה.
הערות שהושמעו במהלך השיחה:
 יש לברך על התהליך והובעה הערכה למערכת ואלו שביצעו אותו הלכה ולמעשה צוות הקליטה,
המראיינים ועוד.
 טוב שהחליטו לקלוט את כול מי שפנה.
 הועלו השגות על ההחלטה הקיימת שקולטים אך ורק בני קיבוץ ובני/בנות זוגם למרות תקדימי
העבר.
 צריך לחשוב על אפשרות של מתן אפשרות קליטה למשפחות שחיות פה הרבה שנים.
 נגבה צריכה לשמור למרות אי הנוחות שבכך ,ולהקפיד על ההחלטה שהתקבלה – הקבוץ קולט אך
ורק בני קבוץ ובני/בנות זוגם .כול הנחלות צריכות להישמר לקליטת עתידיות.
 יש לקיים דיון "בנושא בן ראשון ממשיך" כפי שהועלה בשיחה הקודמת בנושא על מנת להבטיח
לכול משפחה בקבוץ אפשרות של אחד מהבנים /ת הינו חבר קבוץ.
 יש לבחון שוב אפשרות של מציאת פתרונות דיוור לבנים שלא גרים בנגבה )שלוש משפחות( כדי לזרז
את התהליך ולהקל עליהם את יוקר החיים בחוץ.
 חשוב מאוד לזרז את תהליך הבנייה.
 הועלתה שאלה של בניה בעשרת הבתים .בדיון כולל על המשך תהליך הבניה תהיה התייחסות גם
 לשאלה זו.
*************************************************************************************************
מערכת גיל הרך בזיקים מחפשת מטפלת מחליפה לכל הגילאים.
המעוניינים מוזמנים ליצור קשר עם סיטה לנייד0523928359 :
או לדוא"לofeked@zikim.org.il :
או לדני – מנהל מש"א זיקים נייד0523959753 :
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סוף הקיץ בתפוז!
היה זה קיץ חם מאוד ומלא בפעילות .הילדים נהנו מפעילויות מגוונות שארגנו המדריכים בנושאים שונים-
מאכלים ,ספורט ,תרבויות שונות ,קפוארה ,תיפוף ואתגר .היו גם פעילויות מחוץ לתפוז בהן הצגה ,ימי
ספורט במועצה ,מימדיון ,פארק אתגרים ,לילה בניצנים ,טיול לילה בנחל חווארים ,סרט ופיצה עם הצעירים
וטיול של יומיים בצפון עם הבוגרים.
ביום רביעי האחרון נפגשנו בתפוז ילדים ,הורים ומדריכים לחגוג את סיום החופש וגם את סיומה של שנה.
היה זה ערב בו הילדים הציגו ריקודים יפים ומופע ספורט מושקע מאוד .יחד עם הרגעים השמחים גם היו
רגעים קצת עצובים כאשר נפרדנו מהילדים שעולים לכיתה ו' והיו חלק בלתי נפרד מתפוז במהלך שש השנים
האחרונות .עומר מוסן ,נטלי שטראוס ,סתיו גרץ ,אביב מלובני ,אבנר צביאלי ויהל מאירוביץ -היו השכבה
הבוגרת בשנה האחרונה וידעו להוביל את הילדים ולתרום לעשייה של בית הילדים .
נאחל לכולכם בהצלחה ב"צפית".
נפרדנו גם מצוות המדריכים:
אבישי אורן שאמנם הייתה איתנו רק בחופשת הקיץ אך תרומתה הייתה גדולה מאוד.
מאיה ממן ,שילדה לפני שבוע בן שני ,אלעד ,ויצאה לחופשת לידה.
אורי לוברני ,שליוותה אותנו שנים רבות ותרמה רבות להצלחתה של חופשת הקיץ.
נאחל לאורי המתגייסת בקרוב הרבה הצלחה!
ומליאור שיק ,שעבד בתפוז כ 3-שנים .תרומתו לבית הילדים הייתה גדולה מאוד ,וההוכחה לכך היא האהבה
הגדולה של הילדים וההורים .נאחל לליאור בהצלחה בהמשך הדרך ותודה על כל ההשקעה ,האכפתיות
והאהבה לילדים ולבית הילדים.
מתן צ'רניאק ורון נבטיאן עבדו איתנו גם בחופשה ,אך מהן אנחנו לא נפרדים כי הן ימשיכו ללוות אותנו גם
במהלך השנה הקרובה.
לכל צוות המדריכים -תודה רבה על חופשה נהדרת! תודה על כל ההשקעה והמסירות לילדים.
זאת הזדמנות להודות לכל ההורים שבמהלך השנה האחרונה תרמו מזמנם וכוחם ,שנרתמו בכיף ללוות
טיולים ,לעזור בימים מיוחדים ולתת חיוך ומילה טובה כשהצוות היה זקוק לכך.
תודה גם לסנדרה פרכטמן שלאורך השנה הגיעה לבית הילדים בכל פעם שמדריך היה חולה ,למשה מוסן על
ההשקעה בפינת הליטוף ועל הפלאפל המעולה .תודה גדולה לסיוון רוט ולילך מרגלית שעזרו במהלך השנה
עם ציוד ושילוב תפוז בחגים .בשבוע הבא ילדי תפוז חוזרים לספסל הלימודים.
נאחל לכולם בהצלחה בשנת הלימודים החדשה ,ונחכה לכם בתפוז!
סינטיה כהן/רכזת חינוך

ביום ראשון ,ה ,29.8.10 -בשעה 20:30
תתקיים במועדון לחבר
שיחת הורים עם סינטיה כהן ויונתן ברוק
מוזמנים הורים לילדים שעולים לכיתה א'-ו',
גם אם כרגע ילדכם אינו נמצא המערכת.
סינטיה כהן ויונתן ברוק
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בית ספר "שדת יואב" תשע"א

בית הספר שלנו חווה השנה שינוי משמעותי ,ההתפלגות לשני בתי ספר .למרות ההתפלגות ,מספר התלמידים
נשאר כמעט אותו הדבר ויש אומרים שבמהלך השבועות הקרובים תוך כדי פתיחת השנה יהיו עוד נרשמים.
בשכבות מסוימות ירד מספר התלמידים בכיתה ,אולם ,בחלקן יש עדיין יותר משלושים תלמידים.
יעדי בית הספר השנה הם:
קידום הישגי התלמידים בשפה ובמתמטיקה
הטמעת תהליכי קיימות בביה"ס.
טיפוח אקלים חברתי מיטבי.
צוות נגבה ,נפרד השנה ממירה לויט-ניסן שהייתה איתנו במשך שנים רבות ותרומתה בתחום המוזיקלי לא
תשכח  .בשבילנו זהו שינוי אדיר היות ומירה היא אחת ויחידה ובמשך כל שנותיה בבית הספר הייתה חלק
משמעותי מהצוות הן בהוראת המוזיקה והן בתחומים רבים אחרים .אין ספק שמה שהיה כבר לא יהיה.
אולם אנחנו מכבדים את בחירתה של מירה לצאת לפנסיה ומאחלים לך מירה שתדעי למצוא דרכים חדשות
ואחרות שיהוו עבורך מקור לאושר,רוגע ושמחה .לנו את תהיי חסרה.
פרידה נוספת נפרד הצוות הנגבאי מענת שומר ומיכל מאירוביץ שעמסו על כתפן את כובד משקלו של הקמת
בית הספר החדש ועבדו ועמלו רבות במהלך החופשה .אנחנו מאחלים לכן בנות יקרות המון המון בהצלחה.
נברך בברכה חמה את בוגרינו העולים ל"צפית" בברכת היקלטות קלה ומהירה סומכים עליכם ומחזיקים
לכם אצבעות .אל תשכחונו ובואו לבקר!
את העולים לכיתה א' אנחנו מלווים בהתרגשות ובלב פועם ומאחלים לכם שנה מופלאה ,מלאה בחוויות
מעשירות.
לתלמידי כיתות ו' הבוגרים של השנה נאחל שנה של הרבה עשייה והובלה של בית הספר לפעילויות וחוויות,
ומתן דוגמא אישית לכבוד ודרך ארץ.
ולכל שאר תלמידינו היקרים שנה פורייה ומלאת חדווה של יצירה.
בצוות הנגבאי יהיו השנה :יערה סולומון מורה לספורט ,שני סלמונה מורה ליצירה ,שרה צ'רניאק ואורנה
לב-רן מחנכות כיתות ב'.
לכל ההורים נשמח לשיתוף פעולה ולעבודה משותפת מתוך כבוד והדדיות .המון הצלחה לכולנו.
בשם הצוות :אורנה לב-רן

לכל תלמידי בית ספר "שדות יואב" והוריהם.

ביום רביעי  1.9נחזור כולנו לספסל הלימודים כמו כל ילדי ישראל .השנה אנחנו מונים יותר משבעים
תלמידים וזהו באמת מספר מבטיח .כל הילדים יגיעו עם חולצת בית ספר לבנה ועם הציוד שהתבקשו
ע"י כל מורה.
מספר פרטים על ההסעות:
מפאת מספרנו הרב יהיו לרשותנו אוטובוס ומיניבוס.
השנה תהיה תחנה נוספת בהרחבה במקום בו ממוקמת התחנה -על הכביש.
ההסעה תצא מנגבה מהתחנה הקבועה בשעה  7:15בדיוק.ומשם ניסע להרחבה.
הילדים מחויבים לחגור חגורת בטיחות לאורך כל הנסיעה ולהישמע להוראות המבוגר הנמצא בהסעה.
אנחנו מבקשים מההורים לשוחח עם ילדם על הצורך בשמירת הבטיחות של כל אחד ואחד.
בקשה חשובה :אנא דייקו!!!! לא נוכל לעכב את ההסעה בגלל ילד אחד.
בימים הראשונים אנחנו נלמד ונתנסה ולאחר מכן יקבעו מקומות קבועים.
אנחנו מאחלים לכל הילדים נסיעה בטוחה ורגועה.
בשם צוות נגבה :אורנה לב-רן
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יום שישי  27אוגוסט 2010

הורים יקרים שלום רב,
הימים ,ימי אוגוסט החמים והחופשה כמעט מאחורינו.
בבית הספר אנו שוקדים על סיום ההכנות לקראת פתיחת שנת הלימודים .אנחנו מחכים ומתרגשים לפגוש
את הילדים לאחר חופשת הקיץ ומאחלים להם ולכל קהילת "שדות יואב" שתהא שנת הלימודים תשע"א
מאתגרת ,פורייה ומוצלחת.
היום הראשון ללימודים
ביום הראשון ללימודים יגיעו התלמידים לבית הספר עם חולצות לבנות .בשעה  ,09:45כמדי שנה ,ייערך טקס
חגיגי לפתיחת שנת הלימודים בהשתתפות הורי כתות א' .היום הראשון יסתיים בשעה .12:00
סדר היום
השנה יחל יום הלימודים בשעה  .08:00לפניכם זמני היציאה מהישובים ,מידי בקר:
 – 7:35בית ניר
 - 7:30ורדון
 – 7:15נגבה
 – 7:15שדה יואב
 – 7:25בית גוברין

 - 7:30קדמה
 – 7:30כפר הרי"ף

 - 7:30כפר מנחם
הפיזור לישובים בסוף היום יתקיים לפי הפרוט הבא:
יום א' – 13:30
יום ב' 12:45 -

 – 7:40גלאון
 – 7:40סגולה
 – 7:40רבדים

יום ג' –  13:30צעירים
 14:30בוגרים

יום ד' – 13:30
יום ה 12:45 -

יום ו' 12:15 -

לאחר החגים יתווספו)במסגרת הרפורמה של "אופק חדש"( ,בימי א' ד' ו-ה' ,השעות הפרטניות לילדים .השעות
האלו תתקיימנה בין השעות  .13:30-14:30מידע נוסף על סדר היום ועל הקורה בבית הספר נפרסם
ב"מידעפדפת" שתישלח אליכם כמדי שנה ,בימים הראשונים של שנת הלימודים.
שיחות הורים כיתתיות לפתיחת שנת הלימודים יתקיימו ביום  15.9.2010יום ד'.
רשמו לפניכם את התאריך .על השעה המדויקת תקבלו הודעה מהמחנכות.
תלבושת בית ספר – למשפחות המצטרפות אלינו השנה :יש להקפיד ולרכוש את תלבושת בית הספר )כולל

חולצה לבנה לטקסים ולחגים( עבור התלמידים .לפניכם מספר כתובות של חנויות המתאימות:
רב -קט דניאלי בקרית מלאכי )סנטר דוד 08-8582336 : (12
סופר קידס -קרית גת ,שד' לכיש ) 5הבניין הכחול( 08-6880003 :
רוני ורינה אשקלון ,רח' הרצל 08-6729889 :08-6725398 :
שתהיה לכולנו שנה מהנה,
לאה גינזברג – מנהלת בית הספר
בעמודים הבאים:
אינפורמציה בנושא אגרת תשלומי הורים
תשלומי הורים עבור העשרה
תשלומי רשות העשרה
יום שישי  27אוגוסט 2010
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הנדון :אגרת תשלומי הורים לשנה"ל תשע"א לביה"ס "שדות יואב"
הנהלת ביה"ס ,ועד ההורים ומחלקת החינוך במועצה מציגים בזאת את תשלומי ההורים לשנת הלימודים תשע"א.
הגביה מההורים הינה על פי סעיפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך והמלצות המרכז לשלטון מקומי .תשלומי ההורים אינם שונים
במהותם מהשנים הקודמות ,אך מוצגים השנה באופן שונה ,בשני חלקים ,כדלקמן
 .1תשלומי הורים על פי חוק )משרד החינוך( – כמפורט במכתב זה.
 .2תשלומי הורים בגין העשרה בעבור הפעילות החינוכית המתקיימת בבית הספר – המפורטים במכתב הרצ"ב מטעם יו"ר ועד
ההורים.

שדות יואב  -פרוט תשלומי הורים הבסיסיים עפ"י משרד החינוך  -לשנת הלימודים תשע"א
הכיתה
ב

א

ד

ג

ו

ה

חובה
בטוח תאונות

34

34

34

34

34

34

רשות  -בסיסי
תרבות
מסיבות כיתתיות
השאלת ספרי לימוד
דמי חבר
טיול שנתי
שירותים וציוד אישי
תל"ן

99
24
280
3
101
250
348

99
24
280
3
101
250
348

99
24
280
3
126
250
348

99
24
280
3
126
250
348

99
24
280
3
252
250
348

99
99
280
3
387
250
348

1,164

1,164

1,290

1,500

1,139
1,139
סה"כ בסיסי
נהלי גביה של תשלומי הורים לשנה"ל תשע"א

גביית התשלומים תעשה השנה במשרדי מועצה אזורית יואב ,אצל אתי נוריאל,
בטלפון ,08-8500748 :או במייל – eti@yoav.org.il :על פי הפירוט במכתב ועד ההורים.
בברכת שנה פורייה,
איריס למדן

לאה גינזברג
מנהלת בית הספר

יו"ר ועד הורים

************************************************************************************************************
הנדון :תשלומי הורים עבור העשרה לשנה"ל תשע"א לביה"ס "שדות יואב"

ביה"ס פועל ברוח האמנה הבית ספרית המעמידה את התלמיד במרכז ההוויה החינוכית ,ואנו ההורים בעזרת תשלומי
הורים מסייעים לבית הספר לשמור על רוח בית הספר.על מנת לשמור על סל השירותים שמוענקים לילדינו בבית הספר,
ועד הורי בית הספר הגיע להבנה עם המועצה האזורית יואב והנהלת בית הספר ,כמדי שנה על גובה תשלומי העשרה
שיתווספו לתשלומי החובה אשר נקבעו בועדת החינוך של הכנסת.מדובר בשירותים הנוספים המוצעים על ידי בית
הספר לצורך הפעילות הלימודית ,להעשרת הפעילות החינוכית ,החברתית והתרבותית של התלמידים ,שירותים
שהפעלתם כרוכה בתשלום .אנו רואים בתוספת תשלום זו כ "קונה מרצון ומוכר מרצון".התשלומים מבוססים על
הסכומים אשר שולמו בתש"ע ,בשינויים המינוריים המתחייבים )בסעיפי ה"טקסים ואירועים" ו"פינת החי"(.
הדגשים להשתתפות ההורים לפעילות ההעשרה בשנת תשע"א
 .1תכנית קר"ב
ביה"ס מקיים פעילות העשרה במסגרת קרן קר"ב.
עלות הפעילות של הקרן מתחלקת בין הקרן לבין ההורים והמועצה האזורית.
פעילות הקרן היא בתחומים של נגינה ,דרמה ,יוגה ,חי צומח דומם ,וטרינר אקולוגי/וטרינר צעיר ,ריקודי עם – העשרות אלו ניתנות
לילדים במהלך יום הלימודים ,ומותאמות לקבוצות הגיל השונות ,בהלימה לתכנית הלימודים.
 .2סיוע בכיתה א' ובשכבת ב'
כיתה א' – הוסכם שנטל מימון עלות  3סייעות לכיתות א' יהיה מחולק באופן הבא :הורי תלמידי כיתה א' יתבקשו לשלם רק ₪ 350
לשנה )שישית מהעלות( ואת העלות הנותרת תשלים המועצה האזורית.
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שכבת כיתות ב' – עלה צורך מהורים לסייעות גם בכיתה ב' .על מנת לענות על צורך זה ,השנה יהיו  3סייעות לשכבת ב' .הסייעות
הינן בנות שירות לאומי .נטל המימון של הסייעות במשרה מלאה יתחלק באופן שווה בין הורי השכבה למועצה האזורית .באופן
שהורי שכבת ב' יתבקשו לשלם רק  ₪ 300לסייעת כיתתית לשנת לימודים מלאה.
 .3פינת החי
פינת החי החדשה ,מהווה מקום ייחודי בבית סיפרנו ובעלת חשיבות חינוכית ופן נוסף וחיולד בחיי בית הספר.
עלות הפעלת פינת החי ,יתחלקו באופן שווה בין ההורים והמועצה ,וכפועל יוצא מכך ,נדרשת השתתפות ההורים בסכום של ₪ 76
לילד מועצה.
 .4מסיבות ,טקסים ואירועים
במהלך השנה ,מתקיימות מסיבות ,טקסים ואירועים בהתאם לתכנים הלימודיים והחינוכיים )לימוד בשיטת הנושאים(.
האירועים יכולים להיות כיתתיים )סיום שנה ,סיום נושא( ,שכבתיים או בית ספריים )פתיחת שנת לימודים ,ראש השנה ,טקסי זיכרון,
ט"ו בשבת ,פורים ועוד(.
לכיתות ו' מסיבה שכבתית לסיום בית הספר היסודי בעלות נוספת.
 .5תוספת לטיול שנתי לשכבת ה'
על פי הוראת משרד החינוך רק תלמידי שכבת ו' רשאים לצאת לטיול שנתי בין יומיים.
בבית ספרנו קיימת מסורת לאורך שנים בה שכבת ה' יוצאת גם היא לטיול בין יומיים ולכן ,ההורים )של ילדי כיתה ה'( נדרשים
להוסיף את ההפרש בין העלות המותרת לגביה על פי משרד החינוך לבין העלות של הטיול.
 .6סיורים חצי יומיים
הסיורים ,במקומות השונים ,משלבים יחדיו לימוד טבע ,גיאוגרפיה והיסטוריה של עם ישראל ומחזקים את הזדהות של התלמיד עם
ארץ ישראל ועם ישראל.
בחלק מהסיורים המורה בוחרת את יעד הסיור בהתאם לנושא הנלמד.
עלות הסיורים כוללת :הסעות ,כניסה בתשלום לאתרים ,הדרכה מקצועית ,מלווים חמושים וחובשים.
 .7תכולת קלמר
כפי שאנחנו נוהגים מזה כמה שנים  -על כל תלמיד להצטייד בקלמר ותכולתו הכולל :עפרונות ,מחק ,דבק  -סטיק ,מספריים,
מחדד ,חבילת טושים וחבילת עפרונות צבעוניים .באחריות ההורים לוודא במהלך השנה כי לילדם לא חסר דבר מתכולת הקלמר .כל
שאר הציוד הנדרש יסופק ע"י בית הספר.
בהתאם לדגשים האמורים ,רצ"ב טבלה המפרטת את תשלומי ההעשרה ,ובתחתיתה שורה המסכמת את סה"כ תשלומי
ההורים לבית הספר של תשלומי החובה וההעשרה יחדיו )פירוטים והסברים על תשלומי ההעשרה ראו בהמשך לטבלה(:
הכיתה

תשלומי רשות  -העשרה
ב

א

ד

ג

ו

ה

קרן קרב
תגבור סייעות/תוספת
מיוחדת
פינת חי
טקסים ואירועים
תוספת לטיול שנתי
 4סיורים חצי יומיים

283

283

283

283

283

283

350
76
100

300
76
100

76
100

76
100

179

179

179

179

76
100
135
179

76
190
179

סה"כ העשרה

988

938

638

638

773

728

1,139

1,139

1,164

1,164

1,290

1,500

2,127

2,077

1,802

1,802

2,063

2,228

סה"כ בסיסי
תשלומי רשות וחובה
תשע"א

נהלי הגביה של תשלומי הורים לשנה"ל תשע"א בשדות יואב
 .1גביית התשלומים תעשה במשרדי מועצה אזורית יואב ,אצל אתי נוריאל בטלפון 08-8500748 :מייל.eti@yoav.org.il:
 .2מועדי גבייה :מרגע קבלת מכתב זה בימים א' -ה' בין השעות .8:00-16:00
 .3את התשלום ניתן לבצע באשראי  /צ'קים  /מזומן.
 .4ניתן לשלם ב 10-תשלומים – כל התשלומים לפקודת מ.א .יואב.
 .5אתם מתבקשים ליצור קשר בהקדם ,עד ראש השנה ,להסדרת התשלום.
בברכת שנה טובה,
איריס למדן  /יו"ר ועד ההורים
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הזמנה לתלמידים הותיקים והצעירים ברוחם

הזמן לא עומד במקום.
כולנו צועדים קדימה
ומגיע הגיל שאנחנו נקראים פנסיונרים.
מפחיתים בשעות העבודה
והזמן מתפנה למעשים טובים.
לומדים להרחבת האופקים
כי עד עכשיו לא היה לנו זמן לטפח תחביבים.
לכן חבריה קומו מכורסאות העור
וצאו לדרך והצטרפו לתלמידים הותיקים
הלימודים יתחילו ביום רביעי ה 1.9.10-במסמיה במועדון גיל-אור
יוצאים בשירה ובגאווה לקראת שנה חדשה.
היציאה בשעה  09:00בבוקר ליד המגדל הישן
הסעה מובטחת לכולם.
תודה לבאים
רחל מרמלשטיין

לכל התלמידים
בבית הספר היסודי ,בצפית לתלמידים הותיקים ולסטודנטים הצעירים
למורים ולהורים
ברכות חמות לתחילת שנת הלימודים
מכל בית נגבה

בהמשך למאבק הממושך של משפחת שליט לשחרור בנם -גלעד
מתארגן מפגש גדול באוהל המחאה בירושלים ,מול בית ראש הממשלה
האירוע לרגל "חגיגת" יום ההולדת ה 24-של גלעד שליט.
המשפחה מצפה להשתתפות מירבית
המעוניינים להצטרף  ,מוזמנים ליצור קשר עם ענת מאור 4713-או עם אביגיל לוין 4703
השתתפות מירבית-תעזור לשמור על רצף המאבק עד לשחרור גלעד מהשבי !

למסירה
למסירה ,חתול מקסים ,מחונך ומבוית.
תתולסקי שלנו )זהו שמו  (מצא בית זמני אצל יונה שנבר
)לאחר שעבר מביתנו )מש' שופט( .כעת אנו מחפשים לו בית חם.
לפרטים ניתן לפנות לשבות –  050-5771117או ליונה – 4840
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ל' אב תש"ע
יקירי
יעקב ויוחאי
 40שנה לפטירתו של יוחאי
 7שנים לפטירתו של יעקב.
השנים נוקפות ,ימים ולילות איתכם ובלעדיכם.
הלב כואב ולעיתים זולגות גם דמעות.
הזמן מלמד להמשיך לחיות  ,אך הוא אינו מנחם ,הוא איננו מרחם.
הגעגועים אליכם מלווים אותי תמיד.
געגועים  -אליך אישי ,אהובי יעקב-שבע הימים והמעשים ,שותפי לחיים במשך למעלה מ 50 -שנה.
זכית בחייך הארוכים לבת ,בנים ,נכדים ונינים ,ועל כולם הרעפת אהבה רבה.
ָ
באבּו .הנער שנכונו לו עתידות.
געגועים אליך יוחאי ילדי ,הנער שנקטף ִ
לחמתּ בגבורה במחלה הנוראה שהכניעה אותך לאחר  7שבועות של מאבק על חייך.
ָ
ורקמתּ תוכניות לעתיד.
ָ
קיוויתּ עד רגעיך האחרונים להתגבר
ָ
הזמן אינו מרחם .אני את אובדנכם אהובי ,אמשיך לשאת ַבּכאב עד יומי האחרון.
אסיים במילים בהשראת הקדיש נוסח יגור.
וחלתו,
יתגדל שם האדם השומר תּ ַ
ַ
אשר לבו לא סג ו ָי ַשר מעשהו
מבֹקר חייו ועד יומו האחרון
לא ִתּ ַתם עימו תקווה
ודרך ישרים לא תאבד.
בזכרון החיים שנקפדו
יבורך החי ִ
יבורך האדם לעד.
הנאהבים והנעימים בחייהם
ובמותם לא נפרדו
מרים צביאלי
)הוקרא ע"י מרים באזכרה שקיימה המשפחה ב-ל' באב ( 10.8.10
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לחברים ותושבים שלום.
הנדון :מכתבו של משה לברן בנושא שעות הסגירה של הבריכה
שלום רב.
אפתח בהתנצלות על תשובתי המאוחרת אך פנייתו של החבר משה בהחלט ראויה להתייחסות.
בריכת נגבה במתכונתה החדשה אמורה להחזיר את הבריכה לחברי ותושבי נגבה  ,ואכן לפי התרשמותי כך
באמת מתרחש .היות ובמתכונת העסקית החדשה נגרעות לא מעט הכנסות שהיו בשנים עברו  ,ועל מנת
שנוכל לעמוד בתכנון הכספי הוסכם במשותף על שעות פתיחה וסגירה מצומצמות יותר ,שאכן שונות ממה
שהחברים הורגלו להם בעבר .העונה הנוכחית היא בחינה של המודל החדש גם בעיני הקיבוץ וגם בעיניי
ומסקנות ממנה בוודאי יופקו עם סיומה  ,ויתכן שעות הפתיחה והסגירה בעתיד ישתנו.
מסכים אני כי למרות המאמצים הרבים הנעשים כדי למצוא את דרך המלך בין רווחת החברים לבין רווחיות
הבריכה ישנן פה ושם תקלות ולעיתים נגרמת חוסר שביעות רצון אצל חלקנו.בהחלט לא הכול תמיד תקין ,
ולפעמים בעיני מי  ,לא תמיד נקי  ,אך זוהי דרכו של עולם ותמיד ישנה האפשרות להעיר ולהסביר ובכך
לעזור לנו לתקן ולשפר את השרות הניתן לכם .מי מכם שאכן פנה ופונה אלי  ,פנייתו נשמעת בסבלנות
ובאוזן חפצה .אני מזמין אתכם לפנות אלי בדואר אלקטרוני negbapool@gmail.com ,בכול עניין
שקשור לבריכה.
בנוגע למשה  ,תלונתך נבדקה עוד לפני שבחרת לפרסם בעלון ולא לפנות אלי  .למרות כתיבתך הציורית
והחביבה ישנם שני פנים למקרה ובכול מקרה אם כך הרגשתך אני בהחלט מוכן להתנצל בשם המציל ומקווה
שתמשיך לפקוד את המקום.
בברכת חברים
רון עמיתי

למה פילאטיס? כי זה נכון לכולם
לא מעט אני נשאלת,מה זה פילאטיס? על מה זה עובד? זה אימון גמישות או חוזק?
שיטת הפילאטיס משלבת עקרונות של ריכוז ותודעה עם עבודה מדויקת,דינמית ומעניינת.התרגילים
מחזקים את כול שרירי הגוף.כל תרגיל מתחיל משרירי הליבה)מרכז הגוף( .אימון פילאטיס מפעיל את כל
שרירי הגוף באמצעות מגוון תרגילים ייחודיים.כל תנועה יוצאת משרירי הליבה )מרכז הגוף(,באימון נחזק שרירי
בטן,גב,חגורת כתפיים,ישבן,ירכיים,ידיים ועוד .התרגול הוא אינטנסיבי אך רגוע,מטרתו לחזק שרירי ליבה ומאלה
לחזק את שרירי הגוף האחרים,הארכת שרירי עמוד שידרה )כי אצל רובנו הם מכווצים( ,הקניית גמישות
גבוהה,מודעות גבוהה לנשימה נכונה ושיפור הקואורדינציה.
אימון מתמיד בפילאטיס מביא לשיפור היציבה,הגמשת השרירים והמפרקים,בניית דפוסי תנועה טבעיים
ובריאים.תוצאות השיטה מורגשות אצל כל אחת ואחד:גוף חטוב,ארוך וגמיש,שרירים חזקים,בטן שטוחה
ומוצקה,יציבה מאוזנת,קואורדינאציה טובה ונפש בריאה.
לילך קצף
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משהו חדש מתחיל
רשמים ממועדון זמר אזורי מס'  ,11לזכרו של יעקב פסלסקי
באווירה טובה התאספו בחדר האוכל מוצאי שבת  ,21.8.10מוקירי זכרו
של יעקב פסלסקי ,ואוהבי שירה באשר הם .מועדון הזמר האחד עשר
לזכרו ,הפיח חיים במקום ,וסביב שולחנות ערוכים בכיבוד קל ושתייה,
התגודדו חברים ומוזמנים מבחוץ ,מצפים למופע המרכזי.
את כס ה"מנצח" על השירה תפס הזמר דני רובס ,שרבים מלהיטיו
תפסו מקום של כבוד בשנות השמונים ,כמו גם במהלך דרכו האמנותית.
לפני עלייתו אל הבמה ,הוקראו שני קטעים מרגשים מפי

צילומים:יעל מוסן

רבקה סיון ויונתן ברוק .דמותו של יעקב ,ששמה חותם בהווי המקומי ,הוארה
במילים ובלב מוקיריו .עם סיום דברי הפתיחה הגיע הרגע לשמו התכנסו הבאים :מופע המוסיקה המדובר.
אל הבמה עלה דני רובס ,חתום בגיטרה ושלל של כישרון ,כובש באופטימיות טובה את הצופים .נראה כי
לנוכח השירים המוכרים אף אחד לא נותר אדיש ,ותפוסת הכיסאות המלאה הצדיקה את ההגעה .בין שיר
לשיר סיפר דני על דרכו האמנותית ,שילב קלאסיקות מהזמר העברי ,להנאת המצטרפים "בציבור" .בהמשך
הערב הזמין את אשתו )אילאיל תמיר( ובתו )רוני רובס( שהצטרפו בעוד שני קולות .את הערב חתם בשירי
ה"ביטלס" ,להקה שהעריץ את חבריה מנעוריו ,מותיר את הבאים עם טעם של איכות וציפייה ,למועדון
הזמר ,ה 12 -במספר.
מילה אישית למאיה ,יוזמת הרעיון :תודה על הארגון וכיבוד זכרו של יעקב ז"ל בדרך זו .כל מועדון זמר כזה,
מרומם ,ומזכיר כמה טוב כשנפגשים לשירה.
שבות שופט
תרבות -מה שהיה...

מועדון זמר לזכר יעקב פסלסקי התקיים במוצ"ש.
בערב זה התארח הזמר דני רובס שהתגלה כבחירה מצוינת ,אשר סחפה קהל רב מאוד
לאולם חדר האוכל ,שחזר בערב זה לימיו היפים של פעם.
דני רובס ,מלווה בבתו ואשתו החזיר רבים מאיתנו לימי הנעורים ,כששר את שיריו הישנים
ומיטב מלהיטי הביטלס משולבים בסיפורים ,בדיחות והרבה חום.
מנגבה הגיעו מעל  100איש ,דבר שחיזק ואישר את ההחלטה להחזיר את מועדון הזמר לנגבה
ועשה חשק להופעות נוספות.
אנו מודות למאיה פסלסקי ומשפחתה על הפקת הערב ,לאורית דסקל -מנהלת מח' התרבות במועצה על
העזרה הרבה לנעורים – יניב סטרוסלסקי ,יובל הרמן ,יעל ערד ,לינוי קסאי וגלעד בן-ישראל על אירגון
וסידור האולם ולצוות הנוי על העזרה הטכנית.לחיותה למדן  -על הכנת הכיבוד וארגון המועדון לאירוח
הנגנים ואנשי ההגברה ן -לפני ההופעה ,לגלית חובב ולעופרי הרמן  -על מכירת הכרטיסים  ,ליפה
הראל -שסייעה באחסון הכיבוד לפני ההופעה ,לאילן מיכאלי ולצוות הכלבו שנענו לכל פניה -סיון
ולילך .
ותודה אישית מיוחדת לסיון רוט ולילך מרגלית  ,רכזות התרבות של נגבה ,שנרתמו לרעיון והשקיעו
מאמץ רב בארגון הערב .בלעדי התמיכה שלכן בנות -ביצוע הערב בחדר האוכל  ,לא היה יוצא לפועל.
תודה תודה!!!
מאיה פסלסקי
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טיול לאור הירח -התקיים ביום שלישי.
 15משפחות אמיצות הגיעו לטיול ,ועם שקיעת השמש וזריחת הירח צפו ממצפה משואה
בכל אזור השפלה .לאחר מכן רובם המשיכו עם דבהל'ה לטיול רגלי קל ומהנה לאור הירח
עד שהגיעו לפיקניק מפנק שהוכן על ידי החלק הנותר.
נהננו מפיתות על הסאג' ,תה ומרשמלו ,אווירה טובה וחוויה נהדרת.
המון תודה שוב לדבהל'ה על היוזמה וההובלה.
סיון ולילך -רכזות תרבות
ערב שירה לאור ירח בגבעת תום ותומר

אמש בהשתתפות חובבי זמר מכל הארץ וחובבי שירה מנגבה ,נחתמה סדרת ה"שירה לאור ירח" בגבעת תום
ותומר לשנת תש"ע .הערב הוקדש ל 100-שנות קיבוץ .השתתפו :זמרי גלרון מכפר סבא בניצוח אבי פיינטוך.
זמרת אורחת היתה :דפנה זהבי מגבעת ברנר .הנחה את הערב יהודה בלכר  .היה ערב קסום ומיוחד.
חגית יואב ואמציה ועוזריהם יחכו לנו בשנה הבאה עם תוכניות חדשות.יש למה לצפות
מאיה

אירועי תרבות חודש תשרי
סדנת עפיפונים -יום א'  5.9בין השעות  16:00-19:00בג'אמפו בהדרכתו של משה מוסן
אנו מבקשים ממי שנשאר לו עפיפון משנים עברו -נא להביאו ניתן לחדש ולשפץ !
ראש השנה - -יום ג'  7.9בשעה  17:30קבלת חג משותפת על הדשא הגדול
בתוכנית :ברכות לשנה החדשה ,שירים ,הרמת כוסית ,תפוח בדבש והפרחת בלונים !
ייעף עפיפונים -כמיטב המסורת נצא אל השדה ביום ה'  9.9בשעה  16:30נפגשים בשדה מול
שכונת ההרחבה )במקום הקבוע(.
סוכות -הפנינג מתנפחים ענק -יום שבת  25.9מהשעה  9:30בדשא הגדול
מתנפחים ,מכוניות פדלים ,שולחנות משחק והפתעות נוספות...
רישמו לפניכם חבל לפספף!!!
לילך וסיון
הערב  ,בתוכנית "ציפורי לילה "של משה תימור ,יתארח מאיר מינדל שיספר על אירוע דרמטי שהתרחש
בין ה 12-13.9.1948-בנגבה ,עם למה קלורמן ומרדכי אדלר ז"ל .למאזיני השידור מובטח סיפור מרתק.

הפקה ועריכה של העלון :מאיה פסלסקי ,טלפון ,4880 :נייד0508698193 :לתגובות והערות:
pasalski@negba.org.il

תזכורת :ברכות לראש השנה-שלחו לתיבת המייל שלי עד יום שלישי השבוע.

