עלו שבועי של קיבו נגבה
עלו מספר (2701) 35טו סיו תש"ע 28.5.10
" עדים במדים " -רשמי מסע משלחת צה"ל )מחזור קל"א( מאי  /2010מאשקה ליטבק

"עדים במדים" זו תוכנית של צה"ל )חיל החינוך ( מסע למחנות ההשמדה בפולין .תוכנית זו החלה בראשית העשור
הנוכחי ,כל שנה יוצאות כ 24 -משלחות).אנחנו היינו המשלחת מספר  131קל"א( .במשלחת כזו יוצאים כ 200 -קצינים
ונגדים בסדיר ,קבע ומילואים ,ומצרפים אליה נציגים של משפחות שכולות .המשלחת מחולקת ל –  4צוותים .כל צוות
כולל כ 45 -קצינים ונגדים  2 +נציגים של משפחות שכולות .בראש כל צוות מפקד/ת אל"מ ומפקד המשלחת הוא תת
אלוף .לכל צוות מוצמד מדריך מקצועי בנושאי פולין והשואה .למשלחת שלנו הצטרפו גם :הרב הראשי של פיקוד מרכז
אל"מ יואב אוקנין ,הפרקליט הצבאי הראשי אלוף עמיחי מנדלבליט ,וגברת יהודית אשריאל מבאר שבע עדה חיה ניצולת
מחנה בירקנאו.לפני הנסיעה לפולין היו לנו  3ימי הכנה ביד ושם ,שם שמענו הרצאות על תקופת השואה ופולין אז והיום,
סיור במוזיאון יד ושם ,ושיחות הכרות של כל צוות.בשנת  1994הייתי מלווה במסע לפולין עם כיתה י"ב מ"צפית "למחנות
ההשמדה בפולין ,כך שהנסיעה הזו לא הייתה בשבילי פעם ראשונה לראות את המחנות.
המראנו במוצאי שבת בשעות הלילה הקטנות במטוס שכולו רק המשלחת שלנו כולל  2צלמות צבאיות לתיעוד ונגנית
חצוצרה מתזמורת צה"ל .לפנות בוקר של יום ראשון  9/5/2010נחתנו בעיר לודז' ועלינו מיד על  4אוטובוסים נסיעה
לוורשה .בדרך ביציאה מהעיר לודז' ראיתי פעם אחת שלט עם שם העיר של אימא שלי טומשוב מאזבייצקי ,וליבי
החסיר פעימה קלה ,המשכתי במחשבות שלי הלאה .אחרי כשעתיים וחצי הגענו לוורשה ,לקחו אותנו לאכול ארוחת
בוקר.הישיבה שם הזכירה לי את סדר פסח בקיבוץ .שולחנות ארוכים וישיבה בצפיפות.
מקום הסיור הראשון בוורשה היה בית העלמין היהודי באוקופובה.סיור בין הקברים של יהדות וורשה),כ150,000 -
קברים( חלק מהמצבות הרוסות ,וישנן מצבות שחידשו אותן.כלומר מבקרים את הקברים .משם נסענו לאזור זלוטה
בוורשה שם היה הגיטו .נשאר ממנו רק קיר אבנים למזכרת .לידו הגטו כיכר המשלוחים משם יצאו הרכבות עם היהודים
למחנות ההשמדה .עשינו מסע רגלי במסלול הגבורה בוורשה .ברחוב הזה כל כמה עשרות מטר במסלול הזה אבן עם
ציון אחד מגיבורי המרד בזמן השואה ,עד שהגענו לרח' מילא .ברח' מילא נמצאים שרידי הבונקר והאנדרטה של רפפורט
לזכר הקורבנות .למרגלות האנדרטה נערך טקס רשמי של המשלחת :דגלנים עם דגלי ישראל וצה"ל ,תרועת אבל,
הדלקת נר זיכרון ע"י נציג משפחה שכולה ,אמירת קדיש ואל מלא רחמים ,נאום אל"מ מפקד הצוות שערך את הטקס,
הנחת זר למרגלות האנדרטה ושירת התקווה .לאחר הטקס ניתנה האפשרות למי שרצה להדליק נר נשמה.בערב במלון
במסגרת שיחת הצוות שלי סיפרתי על אבא שלי ועל ארנון ,מי הם היו ואיך נהרגו .זה לא היה לי קל ,כי עדיין לא הכרתי
את חברי הצוות שלי ,ולא קל לדבר על דברים אישיים שכאלה בפני אנשים זרים לי.
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ביום השני נסענו צפונה לעיירה טיקוצ'ין .בעיירה זו חייתה קהילה יהודית גדולה מאות בשנים -כולה הושמדה בשואה.
התחלנו את הביקור בבית הכנסת העתיק .נכנסנו לשם עם ספר תורה ע"ש אילן רמון ז"ל )הספר מלווה את המשלחת בכל
מקום( ,ואח"כ ערכנו סיור קצר בעיירה .משם נסענו ליער לופוחובה.נכנסנו ליער בצעידה צבאית בטורים ואיך שנכנסנו

שמענו את השיר העיירה הבוערת שניגנה המחצצרת ,זה היה רגע מרגש מאוד .נעצרנו בתוך היער ליד  3בורות ירי בהם
נרצחו אלפי יהודים מהסביבה .נערך טקס זיכרון משלחתי והדלקנו נרות נשמה.המשכנו דרומה למחנה ההשמדה
טרבלינקה .אחרי הטקס המרגש הלכתי לחפש את האבן עם שם העיר של אימא שלי ומצאתי אותה יחד עם  3קצינים
מחברי הצוות שלי .בערב במלון הייתה לנו שיחת צוות ושיחה של כל המשלחת עם נפסח צה"ל בפולין ולי שיחה אישית
בלובי עם יהל וילן.
ביום שלישי נסענו כ 3-שעות לעיר לובלין .ביקור בבית הקברות היהודי ואח"כ במחנה ההשמדה מיידאנק .היה קשה
לראות שוב את ערימות הנעלים ,המזוודות ושאר החפצים של היהודים שהושמדו שם ,וקשה לראות כמה קרובים בתי
העיר לובלין למחנה השמדה זה .בסוף הסיור במחנה נערך טקס משלחתי ליד הר האפר )אפר אדם( .בטקס זה הדלקתי
את משואת הזיכרון ולפני שהדלקתי את המשואה הציגו אותי בפני כל המשלחת .לאחר הטקס ניגש אלי אל"מ במילואים
מחיל השריון .כל קצין ענד על דש כיס חולצתו תג עם שמו ,ואני רואה שכתוב לו יואב הנגבי .יואב אמר לי שהתרגש מאוד
לשמוע שאני מנגבה ולכן הוא גם הזיל דמעה ,שאלתי אותו הבן של מי הוא של יגאל או עודד ? הוא ענה שלי שהוא בנו
של יגאל הנגבי ,הייתה פגישה מרגשת .משם נסענו כמה שעות טובות עם הפסקה לארוחת ערב עד קרקוב אליה הגענו
אחרי חצות ואחרי שידעתי שהפועל ת"א זכתה בגביע המדינה בכדורגל.
ביום הרביעי החיילים לבשו תלבושת אזרחית כי סיירנו כל היום בעיר קרקוב .התחלנו את הסיור בבית העלמין הנוצרי
רקוביצקי .יש חלקת קברים צבאיים של הצבא הבריטי ,חללי בריטניה שנהרגו במלחמת העולם השנייה וביניהם כ15-
קברים של חיילים יהודים בריטים .נערך טקס זיכרון קצר לכבודנו -המשפחות השכולות שהצטרפו למסע .כל מפקד צוות
ציין את שם הנופלים ,תאריך ומקום נפילתם של המשפחות שאיתו בצוות ,ונציג המשפחה שהיה במשלחת הדליק נר
נשמה .אני הייתי אחרונה שהקריאו את שמם של אבא שלי ושל ארנון ,והדלקתי שני נרות נשמה.סיירנו בקרקוב בעיר
העתיקה וברובע היהודי ,נכנסנו לבתי כנסת עתיקים ,ובערב היו לנו כמה שעות חופשיות .יש שהלכו לשוק או סתם לטייל
בעיר .אני הלכתי עם עוד  4קצינים חברי מהצוות לאכול ארוחת ערב ולחגוג קבלת דרגת סא"ל של אחד מהם .הייתה
ארוחה טובה וזולה.
יום חמישי היום האחרון בפולין .נסענו כשעה וחצי מקרקוב למחנה ההשמדה אושוויץ .בכניסה קיבלנו אוזניות לשמוע
את המדריך .התחלנו את הסיור במחנה בביתן  ,27שם ערכנו טקס הקראת שמות בני משפחה שניספו בשואה .מי
שרצה הכין רשימה משלו ,אני הקראתי את שמם של הסבים והסבתות שלי מצד אימא ואבא שלי ,שמות הדודים
והדודות שלי ,שמות בני המשפחה של חיה ליטבק גיסתי ושמות בני משפחתו של משה שוורץ בן זוגי .לאחר מכן סיירנו
בין הביתנים של המחנה ,לראות את כל הזוועות מחדש :ערימות השערות ,הנעליים ,משקפיים ,מזוודות עם שמות,
צעצועי ילדים ,כלי מטבח ועוד .יחד איתנו במחנה אושוויץ ביקרו עוד מאות אנשים וילדי בית ספר ,ולכל ביתן שנכנסנו
הלכנו בשורה צפופה אחד אחרי השני .הרגשה קשה וכבדה ליוותה אותי שוב בביקור באושוויץ ,ועדיין קשה לעכל את מה
שראיתי שם .אחר הצהריים הגענו למחנה בירקנאו .לפני הכניסה לשערי המחנה הסתדרנו כל המשלחת בשלושה טורים,
ונכנסנו בצעידה שמאל ,ימין ובראש הטור הולכת יהודית אשריאל ניצולת המחנה ומשני צידיה דגלנים עם דגל ישראל
ודגל צה"ל .נכנסו בצעידה צבאית למחנה כשעשרות אנשים שבאו לבקר שם עומדים משני צידי מסילת הברזל ,מסתכלים
עלינו וחלקם בוכים .אחרי צעידה של כ 100 -מטר לתוך המחנה נעצרנו ,ויהודית אשריאל הניחה זר פרחים על מסילת
הברזל .אלה היו רגעים מרגשים מאוד .לצעוד יחד עם קציני צה"ל לתוך מחנה ההשמדה עם דגל ישראל .כל המשלחת
נכנסה לאחד הצריפים שישמשו את מגורי היהודים ,ושם יהודית אשריאל סיימה לתת את העדות שלה על קורותיה
במחנה ההשמדה הזה ,אליו הגיעה מהונגריה.סיירנו במחנה וליד אחד מהמשרפות שנהרסו עצרנו .אחד מקציני חיל הים
בצוות שלי התקשר טלפונית לשכן של הוריו בחיפה שהיה במחנה בירקנאו ,ואותו אדם ביקש מהרב לומר קדיש וכן
אמירת תהילים עם אותיות שמות בני משפחתו שניספו שם .ואותו יהודי בחיפה דיבר אלינו במילים נרגשות על כך
שעכשיו באים קציני צה"ל למחנה מה שלא היה להם כשהוא היה שם ,והוא גאה בחיילי צה"ל .לסיום נערך טקס משלחתי
אחרון .הפעם הקצינים והנגדים עמדו לפי חיילות צה"ל וצבא הכומתה שלהם ,ולא לפי הצוותים כמו שהיה עד כה.לכל
תרועת חצוצרה הועלה דגל ישראל לראש התורן ,הודלקה משואת זיכרון,תפילת קדיש ואל מלא רחמים ,נאום מפקד
המשלחת ,ושירת התקווה .היה טקס מרגש מאוד שבסופו הדלקנו נרות נשמה שהונחו על פסי מסילת הברזל.
משם נסענו לאולם כנסים באזור לשיחות סיכום .אחרי שיחות הסיכום נסענו ישר לשדה התעופה של קרקוב ,ובשעה
 02:00המראנו לישראל ,ונחתנו בבוקרו של יום שישי בארץ)(21.5.10
אם להשוות את מה שראיתי בפולין בשנת  1994לעומת עכשיו ,פולין התפתחה מאוד ,כבישים טובים בין הערים
הגדולות ,מחלון האוטובוס ראיתי חקלאות מפותחת של שדות חיטה גדולים ,מטעים וציוד חקלאי חדיש.במסע הזה זכיתי
להכיר כמה עשרות קציני צה"ל שהיו איתי בצוות ,חיבקו אותי כמשפחה שכולה ונתנו לי הרבה כבוד ממפקדי המשלחת
ובמיוחד החיילים בצוות שלי .אני הוספתי להם מהידע שלי בחקלאות ,ספורט וגם במזג האוויר .המסע היה עמוס חוויות
קשות וגם טובות ,הארגון של הצבא היה ללא דופי ,הכול דפק כמו שעון בזמנים ובאירועים .אני מקווה שגם לקצינים
ולנגדים שהיו עמי במשלחת ,מסע זה הוסיף להם כמפקדים בצה"ל אחרי שראו מה קרה לעם היהודי לפני כ 70 -שנה
מאשקה ליטבק
והשילוב אתנו -משפחות השכולות ששילמו מחיר לתקומת מדינה ישראל ושמירה על ביטחונה.
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דברים לזכרו של יובל שופט במלאת שנה לפטירתו )הוקראו באזכרה(

אבא
שנה בלעדי.
זה קצת קשה לומר את זה ,א השנה למדנו מה זה לחיות ע חוסר בנוכחות הפיזית ,שחסרה לנו מאוד.
עוד הרדיו עומד ממש איפה שהנחת ,ולא נגענו בהרבה דברי ,כדי לשמור על הצביו המיוחד.
בפינת הכתיבה של עוד עומדות הקלטות ,מחכות ליד שתשי בטייפ ,תלח על " "RECORDותקליט
את העניי שבחיי.
זה די מפליא ולמע האמת מוזר ,אי שאד הול .ופתאו מביני שהוא באמת הל ,וזה לא מסע
של חזרה ,או קס שעושה האלוהי ,אלה פשוט תחושת יסוד של ייסורי גדולי ,כשלא באמת
מספיקי להיפרד.
השנה רציתי לשת אות בכל כ הרבה דברי ,א לרגע אחד הרמתי את הפלאפו כדי לחייג אלי,
וברגע השני המציאות היכתה לי בפני.
רציתי לספר ל שע השסק הניב פירות מתוקי ,ולהזכיר ל אי באביב נהגת להראות לי אי הניצני
הנצו בעצי התאנה והלימו ,והשנה ראיתי זאת לבד.
חתולסקי בא כל בוקר לבקר אותנו ולחכות שתגיש לו את המנה היומית ,א היד של לא הגישה לו
כמדי בוקר .בכל יו קמת בשעה קבועה ,ומי כמו חתול רעב יכול להעיד שהוא עזב אותנו ,כי הקס
שבשגרה המבורכת שנתת לו ,שונה ,כשאינ.
הרבה דברי קרו,
אפילו החלטתי לערו שינויי מסוימי.
עזבתי את נגבה ,נזכרת בכל יו כמו צו על לוח לבי ,בגישת הבריאה לחיי.
"ההתמדה היא החשובה .א מתמידי במשהו ,אפשר להצליח בכל דבר".
אז החלטתי לייש .לרו אל החלו ,כי אפשר רק להרוויח ממימוש החלומות.
אני בעיר ,א לא שוכחת את הבית בקיבו והערכי שהנחלת לי ,כב אד.
בכל רגע שבו אני כותבת ,מפנה מושב באוטובוס לב אד מבוגר ,משהו ב עולה בי ג.
אני קונה אבוקדו בשוק ,וחושבת עלי ,ובסו יו עבודה יודעת שאתה רואה שיש דר ומטרה שמזהות
עצמ בחיי ,שנית.
דמות היפה ומבט הח מגלי את עצמ כשאני נתקלת במטבע של  10אגורות ברחוב ,ונזכרת בסיפור
על הנרי פורד ,שסיפרת לי ,כדי ללמוד על ערכו של הכס.
בכל רגע שבו אני מתקנת שגיאות בחיי ,ונאבקת בסלילת הדר של חיי בגיל לא צעיר ,אני יודעת שאתה איתי.
יש ידיעה כזאת ,ושמה האהבה ,שאיפה שהיא נמצאת הכל חוזר לקדמותו.
למרות שבאופ פיזי אתה לא כא ,אני יכולה להריח את המעילי של ,ליהנות ממי תפוחי
טוב מהמסחטה שקנית ,ולספר ל בלב ,כמה אני שמחה ,שיש לי אבא כמו יובל שופט.
שבות
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בס"ד

יובל
לכל איש יש ש שנתנו לו אביו ואימו.
חלפה לה שנה ,והנה אנו עומדי באותו מקו לחלוק ל את אותו כבוד.
את אותו כבוד ,שאתה ,יובל ,נתת לנו במש שנות חיי.
השנה חלפה לה ,ולהגיד שלא היית חסר...?...
התנועה בבית מחדר לחדר ,הרכיבה על האופני ,גיזו הע ,הכתיבה,
וההקשבה,חסרי לנו.
זיכרונות עולי ,והילדי ,הנכדי ,שואלי ,וחושבי שאולי הלכת
ושוב תחזור .אנו יודעי בכל רמ"ח אברינו ,שהלכת ולא תחזור.
שושנה אשת מתחזקת והולכת בדר המל,
מתמודדת וכואבת ,ועלי רבות חושבת.
אנו הילדי מתחזקי ,ומקווי שאתה נח על משכב.
נזכור אות תמיד,
תהיה נשמת צרורה בצרור החיי.
שי )חתנ(.
***

יובל שלי
גלי שלווי מהי הגדול אל החו
גליי גושי וקוצפי
וחופי בחיק ,אהובי.
ראשי בתו לב
מאזי לפעימות
ונפעמי אנו בהתחברות
גו לגו ,לב אל לב.
"שוש ,אל תתני לתשישות לכופ אות.
ֶאת המש החיי קחי לכוח ,לרומ
אות ,וא פע לא לשכוח
שאני מעוז שבפני".
כתבה :שוש
***
ערכי שיובל האמי בה
להערי את המסורת של בני האד.
להשתדל להתייחס לאנשי במידה של התחשבות ,ולהכיר בכ שלכל אד יש
את הזכויות שלו; להכיר כל דבר אנושי – כי זה מרחיב את הדעת.
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יו א' 23.5.2010
נלקח מתו הספד לאיש מיוחד ,תושב כפר הס שנפטר החודש ,ע שינויי קלי בלבד .הדמיו בינו לבי
יובל מדהי .אי צור להוסי מלי ,אלא רק לשמוע.
היכ יש עוד אנשי כמו האיש ההוא ,היכ יש עוד אנשי כמו האיש הזה ,זה שהל איתנו שני הרבה
והל מאיתנו ביו אחד.
שונה היית מאיתנו בעול המטור בו גלגלי העול נעי בקצב מטור מכונות עצומות שגיאות חורקות
שיניי ,בטו אימתני ,עול שנע קדימה כאילו הכול חומר ,מתכת ,גושי בטו .והאד ,האנוש ,קיי אבל
כאילו לא קיי ,ואתה לא נסח ,אתה אינ חלק מהמערבולת ,היא אינה מנת חלק ,לא החמדנות ,לא בכל
מחיר ,לא על חשבו הזולת ,לא המטרה מקדשת את האמצעי אלא האמצעי מקדשי את המטרה ,האד
הוא מרכז המעגל.
בכל שנות היכרותי אות וה רבות לא פגשתי מרי קול על חבר ,ידיד ,שכ ובר פלוגתא הכול בנחת בבחינת
דברי חכמי בנחת נשמעי ,כי ג במחלוקת יש ער לחבר ידיד רע ,מעול לא ביקשת את שאינו של לא
קפצת אגרו ,מעול לא גבה ליב ולא רמו עיני ,הצנע לכת היה עבור ער ולא כורח ,כל כ האמנת בזה
עד כי פעמי נדמה היה שקידשת אימרה זו והבאת אותה לדרגה של דת ,וזה ללא ספק עשה אות שונה
מאיתנו ,שונה מהעול שהופ את הקצב המטור לדת,
היית עובד אדמה עיקש שראה בעסוקו ער ולא רק אמצעי פרנסה ,בגדי העבודה שאות לבשת היו בבחינת
בגדי חמודות עבור ,חליפה לחיי ,האמנת בעבודה עברית  ,האמנת במפעל כפיי ולא במפעל הפיס .א
יחד ע היות עובד אדמה כל שנותי ,לא הפסקת לקרוא וללמוד ,להאזי למוזיקה ולהרחיב את אופקי,
בבחינת השילוב א אי קמח אי תורה וקדמה העבודה לתורה.
שלו ל איש יקר ,שלו לאיש שהדור הול ופוחת בהסתלקותו .ואנו חברי ידידי וקרובי ניאל לשאול
שוב ,היכ יש עוד אנשי כמו האיש ההוא??.
נרש ע"י שלומית ניר"ויסמ

תודה אישית
רצינו להודות לכל מי שסייע לנו במהל השנה.
סיוע בא בהרבה דרכי ,ובאופ אישי רציתי לומר תודה לאות חברי שמצאו לנכו לפתוח
דלת,
להתקשר ולברר מה המרגש.
שבות,
בשמי ובש המשפחה
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החלטות המזכירות – חומר רקע )הופ לחברי לקאת שיחת קיבו שהתקיימה ב (24.5.10

קליטת חברי חדשי בקיבו לאחר יו קובע לרישו מגרש במנהל ע"פ החלטת .751
המטרה:
הקיבו מעוניי להמשי( לקלוט חברי חדשי לקיבו במעמד של חברי בעצמאות כלכלית כהמש(
לתהלי( שבוצע בשלב הראשו " שנת .2007
החלטת המזכירות:
המזכירות מאמצת את המסמ( שעובד ע"י המערכת בשנת  2009ע התאמות למציאות העכשווית.
הצעת המזכירות:
 .1קליטה לחברות בקיבו במעמד של חבר חדש בעצמאות כלכלית ע"פ תקנו האגודה.
 .2קליטה לחברות בקיבו לאחר מועד היו הקובע לעניי החלטה  751לרישו מגרש במנהל .החבר הנקלט
ישל למינהל עבור המגרש ע"פ מה שיקבע מינהל מקרקעי ישראל ביו הרישו בפועל של המגרש.
 .3הקליטה לחברות מחייבת מגורי בקיבו ותיעשה בכפו להיצע הדירות והמגרשי הקיימי בקיבו.
 .4קליטה לחברות באישור ועדת קבלה של הקיבו.
 .5קליטה לחברות מותנית בחתימה על "כתב הצטרפות".
 .6החבר הנקלט ,שגר בקיבו  ,בונה בית או קונה בית מהקיבו במהל תקופה של שלוש שני.
 .7הקליטה היא לבני הקיבו מגיל  25ומעלה ולבני זוג נשואי לבני/בנות הקיבו במעמד של "חברי
חדשי".
 .8במידה והקיבו לא יוכל לאפשר לחבר החדש הנקלט מגורי זמניי בקיבו בתקופה בה הוא בונה את
הבית בקיבו נית יהיה לחבר החדש להתגורר מחו לקיבו במעמד של "חופשה מיוחדת" ע"פ תקנו
האגודה בהגבלת זמ שתקבע ע"י הקיבו ותאושר כל שנה מחדש.
 .9הקליטה לחברות תיעשה באישור שמי בשיחת הקיבו ובהצבעה בקלפי.
 .10הסכ כתב ההצטרפות יעודכ בהתא להסדרי הנ"ל.
 בני צעירי הגרי בנגבה ומחו לקיבו הרוצי להצטר +לחברות היו דינ כמו די כול הפוני .
אנחנו מניחי שלרוב אי אפשרות כלכלית לבנות בית בשלב זה של חייה.
החלטת המזכירות :המזכירות ממליצה לכ לאפשר המש( מסלול של שכירות משו שחברות
צריכה להיות בעלת ממשות בפועל.
הערה :צרי להתרגל למציאות שבמוקד יותר מאשר במאוחר לא יהיו יותר בתי להשכרה אלא רק
חלקות לא מבונות .אנחנו לא רואי בעיה בעתיד מצב של מחסור בחלקות מול מספר הפוני.
 מעבר בני משלב א' )  (751לבנייה על חלקות לא מבונות.
קיימת אפשרות חוקית לביצוע מהל כזה כאשר הבונה יודע שבמידה והקבו יממש את הרישו
במינהל לפני סיו בניית ביתו הוא לא ייהנה מההנחות שיש בהחלטה .751
החלטת המזכירות :הקבו יאפשר מעבר מבוקר וינהל את הנושא בשקיפות מלאה ולאור מספר הפוני .
מהל זה יוצר מספר בעיות:
• הבני שילמו "שכר דירה שבו ה רכשו את הבית ששוי לה" .הקבו השתמש בכס הזה כחלק
מתקציבו השוט .אי לנהל את ההתחשבנות בנושא?
• עדיפות .למי זכות ראשוני בפניות על החלקות שלא סוכ לגביה בעבר ע"י המוסדות ,לבני של
שלב א' או לנקלטי החדשי.
• יכול להיות שיווצרו קשיי בשיו הדירה לפוני החדשי.
• המזכירות תנהל את הנושא לאור ההחלטות שיתקבלו בשיחה.
 .11 .11אזורי בנייה מתוכנני :
אזור הקוטג'י )  6חלקות( אזור הקרווני )  10חלקות(.
 .12דמי רצינות :המטרה תשלו שיוכיח שהפונה רציני בקשר לפנייה שלו .לא סוכ עדיי הסכו .הסכו
שישול הוא חלק מרכישת הבית או השקעות הפיתוח.
 .13צורת הבנייה.
החלטת המזכירות :המזכירות ממליצה לעבור לבנייה על פי דגמי על מנת לעמוד בלוחות זמני סבירי
לבנייה חדשה.
 .14חברי הפוני לקליטה ויש לה חוב מהעבר פנית לא תטופל עד שנושא החוב לא יוסדר.
רש  :יונת ברוק
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סיכום שיחת קיבוץ -מיום ה.24.5

נושא מרכזי" קליטת בני שלב ב .מצור)עמוד קוד( :חומר הרקע והצעות המזכירות להצבעה הקלפי
בעקבות השיחה .השתתפו בשיחה כ 60חברי.
בפתיחת השיחה הציג מזכיר הקיבו את החלטות המזכירות בעבר ובהווה למימוש הנושא.
הערות שהושמעו :
• בדר שהולכי היו לא נוכל להתקד במהירות הנדרשת.
• צרי להגדיר מידית פרויקטור לטיפול בכול הנושא וביצירת הלוואת לבני ללא סיכו הקבו.
• צרי לבחו את האפשרות שהקבו ישקיע בפיתוח התשתיות ולאחר מכ יתחשב ע הבני.
• מקבל את העקרונות כפי שמופיעי במסמ.
• "בני שלנו" ,לבטל את כול נושא ועדת הקליטה .צרי לקלוט את כול .ג במידה ויש ביניה כאלו
שפשעו.
• אי הקבו מבטיח שלכול משפחה בנגבה יהיה לפחות ב אחד שיוכל להיות חבר בקבו.
• צרי לקד את הנושאי ולא לחכות יותר עוד לפני שהושל הלי הקליטה.
• הועלו נושאי הקשורי לשיו העתידי :יש לבצע שיו חוזי ולדחות את המימוש שלו.
• הא לא ללכת מידית על שיו מלא דר המנהל .ההשלכות של המהל הזה.
• במציאות של היו לא נית לבצע מהל של קליטה ללא בנייה.
• סגנו הבנייה :בית בוני פע בחיי ולכ צרי לאפשר לבני לבנות את בית חלומותיה בסגנו בנה
בית.
• המזכירות מחויבת לכול הסיכומי שנעשו בעבר ע בני שכבר גרי בנגבה ובני שהיו אית במשא
ומת על הצטרפות לשלב ב'.
• הכללי לגבי בנייה היו מאוד ברורי ,היתר יינת רק לאחר קבלה לחברות.
• "שולמ ישל" .הקבו ישל ,הקהילה תשל ,מה המקורות ,ע"ח מי ומה.
• יש מחיר להגדרה של חברות בעצמאות כלכלית .זאת בחירה מודעת של הבני והקבו על כול
המשתמע ממנה.
• הקבו החליט בעבר שההצטרפות לקבו היא על בסיס פנייה אישית ולא לפי הגדרה של לפחות לכול
משפחה "ב ממשי".
לסיכו :
מצורפת החלטת המזכירות להצבעה בקלפי לאור הערות שהושמעו בשיחה.
המזכירות רשמה לפניה את הפנייה לקיי דיו בנושא " ב משי" לכול משפחה .יש להשלי מידית את
התכנו המפורט בכול הקבו ובשלב הראשו באות אזורי המתוכנני לבנייה.
הערות אישיות שלי.
• הקבו החליט בעבר בצורה ברורה אי יתבצע תהלי הקליטה של הבני .הנושא אושר בכול המסגרות
של הקבו ועל פי ההחלטות נהג הקבו בשלב הראשו ועל פיה הוא נוהג ג בעת זו .זכותו של חבר
לערער על החלטות הקבו ולכ יש נהלי מוגדרי .נראה לי פסול לצאת חוצ פתאו ולבטל את הלי
הקליטה בגלל סיבות אלו או אחרות .מי שרוצה יפנה בצורה מסודרת ויבקש דיו חוזר בנושא.
• אני מתנגד בצורה נחרצת למהל של הצטרפות לקבו של כול "הבני שלנו" ללא תהלי של ועדת קליטה
והצבעה בקלפי .אני מודע לקשיי הגדולי לתת תשובות שליליות אבל אני סבור שבמידה שזה נכו יש
לאזור אומ ולקבל את ההחלטות ג א זה קשה ולא פופולארי.
• בחודש הקרוב נקיי שורה של דיוני לגבי השימוש בכספי שעומדי לרשותנו בהתייחס להחלטות
האיסטראטגיות שהקבו קיבל ואופ השימוש בה .בדיוני אלו תינת האפשרות לחברי להביע את
עמדת על סדרי העדיפות הראויי.
• פרויקט עמק חפר .כדי לממש את הפרויקט הוקמה מנהלת שהיו בה הנהלת הקהילה והקבו ,הבני
הבוני והפרויקטור באותה עת .היו לא מעט קשיי טבעיי להתנסות ראשונית בפרויקט מסוג זה.
מבחינת עמידה בלוחות זמני של פיתוח התשתיות נית לומר שהביצוע תא את התוכניות.
אני אישית סבור שצרי להשתחרר יותר ויותר "מתסמונת המטפלת" .האחריות העיקרית היא של
הבני הבוני וצרי לקבוע נהלי ברורי בנושא לוחות הזמני והנגזר מכ.
רש  :יונת ברוק
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פרוטוקול ישיבת מזכירות )ועד ההנהלה( מיום 26.5.10
השתתפו בישיבה :אולי צביאלי ,יהודית ברקאי ,גיורא לובראני ,אהרלה קאופמ ,ליל מרגלית ,יונת ברוק.
סדר היו של הישיבה:
 .1פנסיה עודפת.
 .2אישור הצעה להצבעה בקלפי קליטת בני שלב ב'.
 .3אישור פרוטוקול השקעות ועד מקומי.
החלטות:
סעי +מס'  :1פנסיה עודפת.
המזכירות בחנה שתי חלופות:
חלופה  :1יישו מימוש ההחלטה שהתקבלה בחוברת השינוי בשנת . 2004
חלופה  :2הסדר של החזרת הפנסיה העודפת לקיבו.
החלטה :ד ההחלטה מצור  +הערות.
סעי +מספר  :2סיכו החלטות המזכירות להצבעה בנושא קליטת בני שלב ב'.
החלטה  :ההצעה להצבעה מצורפת כד נפרד.
סעי +מס  : 4השקעות ועד מקומי – אישור תקציב פיתוח עבור בית החוגי ,סגירת אול הספורט והשקעות
צפויות בבריכת השחייה.
 24אש"ח.
החלטה :אושר :בית חוגי
אול ספורט  6אש"ח.
בריכה שחייה הערכה  40אש"ח
סה"כ תקציב פיתוח  91אש"ח
*****************************************************************************************************
נספח החלטה להצבעה בקלפי – קליטת בני שלב ב'.
ההצעות הללו משלימות את ההחלטות שהתקבלו בשלב הראשו ואינ זקוקות לאשרור מחודש.
המסגרת הכוללת פורסמה בעלו בשבועיי האחרוני כולל עלו זה.
 .1החבר הנקלט ,שגר בקבו ,בונה בית או קונה בית מהקיבו במהל תקופה של  3שני) .סעי  6בהצעה
הכוללת(.

.2
.3
.4
.5
.6

במידה והקבו לא יוכל לאפשר לחבר החדש הנקלט מגורי זמניי בקיבו בתקופה בה הוא בונה את
הבית בקבו נית יהיה לחבר החדש להתגורר מחו לקבו במעמד של " חופשה מיוחדת" ע"פ תקנו
האגודה בהגבלת זמ שתקבע ע"י הקבו ותאושר כל שנה מחדש ) .סעי .(8
מעמד של שכירות הקבו יאפשר המש מסלול של שכירות לאות בני שאי באפשרות לבנות בית
ולכ אי באפשרות בעת הזו לממש את חברות.
מעבר בני משלב א' )  (751לבנייה על חלקות לא מבונות הקבו יאפשר מעבר מבוקר שינוהל ע"י
מזכירות הקיבו ,התהלי ינוהל בשקיפות מלאה.
צורת הבנייה" שתי חלופות:
הראשונה – בניה לפי  2 – 3דגמי בכל החלקות הלא מבונות.
השנייה – המש בניה לפי בנה בית – תכנו אישי של כל בונה.
הקבו הינו הגור היוז והאחראי על הפיתוח הפיזי .ימונה פרויקטור מטעמו שינהל את כל התהלי
כולל שלב הבנייה .הקבו יעזור למציאת מקורות לקבלת הלוואות מהבנקי ללא מת ערבויות
ובטחונות.
מזכירות נגבה

רשם :יונתן ברוק

ההצבעה בקלפי תיער( ביו שישי  4.6.10בי השעות  08.00 – 13.00בכלבו
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הצעת סיכו בנושא הפנסיה העודפת).נספח לפרוטוקול ישיבת מזכירות(

פנסיה עודפת :חברי שעד  2001צברו פנסיה משני מקורות )הפרשות הקיבו ועבודת חו( והפנסיה שלה
ביו הפרישה תהיה מעל פנסיית המטרה ) 6 3,000היו(יחזירו לקיבו את עוד הפנסיה שנצבר בתשורה עד
לתארי הפסקת הפקדת הכס ע"י הקיבו.
הערה :במידה ופנסיית המטרה תשתנה כ יהיה ג לגבי גובה ההחזר.
מספר הערות הבהרה:
 .1הקבו הצליח להתמודד ע כספי שהגיעו לחברי ממוסדות רשמיי של המדינה ועברו לידי הקבו.
הקבו התקשה/מתקשה עד אי הצלחה להתמודד ע כספי ממקורות חו ,או בשני האחרונות צבירה
שיש לחברי קבו על פי די בקרנות שלא תחת פיקוח הקבו.
 .2הפנסיה העודפת מתייחסת א ורק לכספי שהגיעו לתשורה מהקבו.
 .3הקבו קבע בחוברת השינוי שנושא קרנות ההשתלמות יטופל או בנושא של שיו דירות או שיו נכסי.
הצעה לא לטפל בנושא הזה עכשיו.
 .4תהלי השינוי מטבעו יוצר פערי בי חברי הקבו .ההנחה שכאשר מגיעי לפנסיה יש לישר קו לא
יכולה לעמוד במבח המציאות ולא תואמת את תהלי השינוי.
 .5המיסוי של הפנסיה בחוברת השינוי מתאי לתפיסה שבה פנסיית המטרה הייתה  .6 2.250והמס
הפרוגרסיבי היה שונה מהותי ממה שהוא היו.
מיסוי הפנסיה ע"פ החלטות חוברת השינוי משמעותו מיסוי גבוה בהרבה מול המיסוי על שכר עבודה
הקיי היו.
 .6השימוש במכשיר המיסוי בנושא הפנסיה פוגע בחברי שצברו את הפנסיה שלה ממקו עבודה אחד
או שניי אבל לא ממקורות הקבו.
חלופות להחלטה:
 .1נשארי במודל כפי שאושר בחוברת השינוי א מתקני את מדרגות המס ואת שעורי המס על בסיס
השינויי שנעשו במס הפרוגרסיבי עד היו.
 .2הפנסיה העודפת שנצברה לחברי הקבו מיו שהקבו החל להפקיד פנסיה בתשורה עד לביטולה )שנת
 (2001שייכת לקבו .יקבע מנגנו בתאו ע החברי שנצברה עבור הפנסיה העודפת על דר החזרת
הכספי .ההסדר יכול להתבצע על ידי הפקדת החלק היחסי בחשבו הקבו או רכישת הזכויות
הפנסיוניות .ההתחשבנות ע כול חבר/ה תיעשה ביו היציאה לפנסיה.
החלטת המזכירות מיו רביעי  26.5.10בנושא פנסיה עודפת:
המזכירות מאמצת את חלופה מספר .2
לאחר קבלת ההחלטה של אחת החלופות נסכ את תהליכי המימוש של ההחלטה שתתקבל.
בכל החלטה שלא תתקבל יש לערו שינויי בהחלטות הקיימות בחוברת השינוי בנושא מיסוי הפנסיה.
רש :יונת ברוק

 7.6.10שעה  19:00שיחת קיבו בנושא פנסיה עודפת במרכז התרבות
 18.6.10יו ששי  10:00שיחה של כל המועמדי והפוני לקליטה במרכז התרבות
שיחה בנושא ע אלו וילנר .חברי ומעונייני מוזמני
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בריכת שחייה  2010עידכונים.
בתקווה שהכול יבוא על מקומו בשלו ע כול האישורי הנדרשי הבריכה תפתח ביו שישי
הקרוב ה .4.6.10
מינויי :
• חברי הקבו היש יחויבו בתקציב.
• כול שאר המתיישבי ,בני ,תושבי התשלו באמצעות צ'קי בלבד.
• יש להביא תמונת פספורט לקבלת מינוי.
• תינוק עד שנה לא נחשב כחלק מהמינוי המשפחתי.
• זוג ,שרק אחד מהמשפחה רוצה ליהנות מהבריכה רוכש כרטיס של בודד.
• הנחה של עד  5%תינת למי שישל עד יו חמישי ה 3.6
• אי כפל מבצעי בהנחות .ההנחה של  5%איננה מיועדת לחברי הקבו היש.
• בטיחות :אנחנו בודקי אפשרות לסדר שביל הליכה מגודר שיאפשר הליכה בטוחה לילדי.
כעקרו רצוי מאוד שילדי לא יעלו לבריכה ללא ליווי.
• ילדי ובני נוער שבאי לבריכה שלא במסגרת הפעילות של תפוז ומועדו הנעורי חייבי לבוא
לבריכה ע המינוי של הוריה.
• תזכורת :אחראית על המינויי מלי מאיר.
שאלות ופניו בנושא הבריכה נית לפניו לרו אמיתי מנהל הבריכה בנייד052"3925333 :
בהצלחה לכולנו

יונתן ברוק/מזכיר

***********************************************************************************************************
מבזק תנועה /אביב לשם -דובר
נעים בעורף:
לראשונה השתתף המגזר הקיבוצי בתרגיל העורף הלאומי השנתי" .מפקד" המגזר הקיבוצי היה יואב מרגלית )נצר
סרני( ,מנהל מחלקת הביטחון התנועתית .המשימות היו שליטה ברשימות קשר ,ממלאי תפקידים בקיבוצים ,הפעלת
צוותי חירום ,חיבור בין קיבוצים חזית ועורף ,הפעלת רשת מתנדבים ואיסוף תרומות של מוצרים ממפעלי תעשייה
בקיבוצים לטובת תושבים בחזית.הכללת הקיבוצים כמגזר נפרד היא לקח ממבצע "עופרת יצוקה" ומסקנת אנשי פיקוד
העורף שהתנועה הקיבוצית בלטה לטובה כגוף מרכז ומחבר גורמי סיוע לצורך פתרון בעיות לישוב הבודד.
כנס -להזדקן בכבוד:
מגמות וחידושים בתחום הסיעוד ,מדיניות משרדי הממשלה בנושא ,והיכרות עם חלופות אפשריות לבית סיעוד
במתכונתו המסורתית יעמדו במרכז כנס ארצי "ענף הסיעוד בקיבוצים לאן ?" ,שיתקיים ב) 10/6-מהשעה  (09:00בבית
התנועה הקיבוצית בתל-אביב ,בארגונן של יעל אייזנר ואורית גלאור -המחלקה התנועתית לבריאות ורווחה.
עוד מידע והרשמה בטלפון  03-6925245או אתר www.kibbutz.org.il
גשש בלש :איך מגלים מעילה בקיבוץ ? משה תרשיש )יפעת( ,מבקר מטה התנועה הקיבוצית מארגן סדרת כנסים
אזוריים בנושאי ביקורת פנים בקיבוצים .הראשון ,בגליל העליון ב ,7/6-בבית המועצה האזורית .תכני ההרצאות
יתמקדו בזהויות תאגידיות בקיבוץ -שכונת הרחבה וועד מקומי ,התמודדות עם מצבי קונפליקט בין מבקר למבוקר,
תהליך כניסת מבקר לקיבוץ ,מניעת מעילה בקיבוץ ,התקשרויות עם קבלנים ,ביקורת פנים ותלונות הציבור ,יחסי
מבקר -ועדת ביקורת ,ועוד .הרשמה בכתובת bikoret@tkz.co.il

קיבוצים מבפנים :בשלושת הסופ"שים הקרובים )הראשון  (28-29/5יפתחו  21אתרי ראשית התיישבות בקיבוצים
לקהל הרחב ,במסגרת אירועי "מאה שנות קיבוץ".
המטרה :לחשוף בפני הציבור הרחב את ההתיישבות הקיבוצית ,תרומתה למימוש הציונות ולהקמת המדינה וביטחונה.
רשימת האתרים המלאה בכתובת www.kibbutz.org.il
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מהנעשה ב"תפוז" ובנעורים-דו"ח קצר

בחג השבועות היה בתפוז "יו נגבה" .הילדי התחלקו לענפי השוני בקיבו,ויצאו לבוקר של עבודה.
אנחנו רוצי להודות לכל הענפי הרפת ,גני הילדי ,הכל בו ,המטבח ומשה מוס בפינת הליטו..
תודה רבה על שאפשרת לילדי לטעו קצת מהעשייה שלכ ,בזכותכ ה חזרו מלאי חוויות וע רצו
לחזור על כ שוב בקרוב !
רגע לפני תחילת החופש )עוד חודש (....יש לנו שאלה קטנה:
אולי יש מישהו שיודע ספורט מיוחד? אולי יודע להכי יצירות מחומרי מיוחדי ומענייני?
אולי עברת חוויה מדהימה ונראה ל שהילדי ישמחו לשמוע וללמוד עליה וממנה?
אולי יש ל כישרו מיוחד שתשמח ללמד אותנו?
נשמח מאוד א יש מישהו מהחברי בקיבו )אולי חבר של מישהו מהקיבו( שירצה להגיע לתפוז ולהעשיר
את חופשת הקי של הילדי ביכולות המיוחדות שלו .א כ ,אנא צרו איתנו קשר !
צוות תפוז
משהו קט וחשוב מאוד לסו:+
הנעורי יוצאי ג ה לחופש ממש בקרוב .אנחנו מחפשי מישהו ,או מישהי  ,שרוצה לעבוד ע
הנעורי יו בשבוע במהל חודשי יולי אוגוסט ,בשעות הערב .ובחודש אוגוסט ג ללוות את טיול הקי
של הנעורי )שלושה ימי( .העבודה מתאימה לסטודנטי .
נשמח מאוד א תיצרו קשר ע דודו אל נו (054"3312289) +או ע סינטיה כה ).(050"7438619
צוות הנעורי
סינטיה כהן

ימי ששי ב"מכלול"-משואות יצחק-קרוב לבית .למתעניינים

 התמודדות במצבי לח – לקחי שבוי מלחמה ) 4ביוני(
הרצאה מרתקת ומעצימה ע עמוס לויטוב ,נווט ששהה בכלא המצרי  3.5שני
 'מינו +הישגי אישיי והפוטנציאל שלי בעול המודרני' ) 18ביוני (
דר' ניר עמיר ,מנהל המחלקה לרפואה משלימה בי"ח וולפסו מרצה על אי להתקד ולעשות את
המקסימו ע מה שיש.
 'הש שלי ואני' ) 2ביולי(
ניתוח שמות ומשמעות ככלי עזר בחיי הרב דר' גיל טבעו  ,מומחה בינ"ל ברפואה קבלית.
 מפת דרכי לתקשורת בתא המשפחתי ) 16ביולי(
מערכות יחסי ודינאמיקות במשפחה בעול העכשווי – דיו מונחה בליווי סרט מהחיי ,בהנחיית
רויטל זיו  ,יוצרת ,בימאית ומפקחת ארצית ללימודי תקשורת קולנוע ואומנויות ויוצרת.
 נגיעות של חיי " מבט אל העול המרגש של ליצנות רפואית ) 30באוגוסט(
ג'רו ארוש " ליצ רפואי ושחק תיאטרו פותח צוהר ומשת +בחוויות המרגשות ביותר שבנתינה...
הרצאה מרגשת ומצחיקה עד דמעות ,על אנושיות ,מחלה ,אומ והמו המו שמחה.
בימי שישי בבוקר )אחת לשבועיי( בשעה 10:00
ב'מכלול' " המכללה להשכלה הוליסטית ,במשואות יצחק.
השתתפות בהוצאות "  020למפגש
לפרטי והרשמה) .08"8607335 , 08"8607277 :סידורי הסעה לפוני בטלפו(
www.michlol–college.co.il
טיפ של מאמ כושר מיועד לכל אלה הרוצי לשמור על בריאות
להזיז את הראש ימינה ושמאלה  4פעמי רצו בכל פע שמציעי לכ לאכול
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תתחילו ללכת" זה יעשה לכ רק טוב!
פעילות אירובית הכרחית וחשובה לכול אחד ואחד מאיתנו,משפרת סיבולת לב ריאה ,מעלה את רמת הכושר
גופני ובכלל משפרת את בריאותנו .דוגמאות לפעילות אירובית :הליכה,ריצה,רכיבה על אופניי
ושחייה.הליכה היא פעולה אנושית פשוטה ,טבעית ואינה דורשת מיומנות גבוהה.יתרונה הבולט שהיא
מתאימה כמעט לכל אחד ואפשר לבצע אותה בכל מקו ובכל זמ .
טיפי להליכה נכונה ואפקטיבית )מתאי לצועדי מתחילי וותיקי (:
• מזג אויר נוח וודאו שאת יוצאי בשעות בה מזג האוויר קריר ונעי )בקי בשעות הבוקר המוקדמות או
בשעות ערב (  ,הקפידו להצטייד באמצעי הגנה נגד שמש כובע,קר הגנה,משקפי שמש וכד'.
• ביגוד מתאי חשוב ללבוש בגדי נוחי וקלי ,בעונות המעבר יש להצטייד בעליונית מעל חולצה קצרה
ובמש האימו ל"קל" את השכבה ולאפשר להזעה להתייבש.בנוס,נעליי נוחות,שהסוליות של הנעלי
לא שחוקות.
• קצב הליכה קצה הליכה הוא אינדיווידואלי ,לכו במהירות גבוהה מזו שבמש( היו ,העלו בהדרגה את
הקצב.על מנת לעלות דופק ולשפר יעילות הליכה מומל לשלב קטעי ריצה ו/או קטעי הליכה מהירה מאוד.
• רצ +הליכה שימרו על רצ! ואל תעצרו באמצע! כ תשמרו על דופק גבוה.
• דופק להליכה אפקטיבית המדד הטוב ביותר לדרגת קושי בהליכה הוא הדופק )קצב הלב(.רצוי להתחיל ב
 40% 50%מדופק מקסימאלי ולעלות בהדרגתיות עד  65%"80%מדופק מקסימאלי .כיו מדידת דופק הכי
מדויקת מתבצעת בעזרת שעו דופק.חלופה טובה :בדקו עד כמה קשה לדבר במהל האימו ,ככל
שמתקרבי לדופק  75%מדופק מקסימאלי יש קושי רב לדבר.
• שריפת קלוריות ככל שתגבירו את מהירות ועצימות ההליכה,תישרפו יותר קלוריות בפחות זמ.
• תדירות ומש( הליכה לכו לפחות  4"5פעמי בשבוע.התחילו מ 30דקות הליכה ועלו בהדרגתיות עד  60דקות
הליכה.חשוב ללכת הליכה תדירה ורצופה.
לא מעט מתאמני שואלי מה כדאי יותר,ריצה או הליכה? אינדיווידואלי לחלוטי ,תלוי מי המתאמ.ריצה
מתאימה לבעלי כושר גופני גבוה,היא אינה מתאימה לבעלי משקל יתר .בריצה יש עומס גדול על המפרקי
ולכ הסיכו לפציעות גדול יותר.חשוב מאוד לשלב עבודה אנאירובית )פילאטיס,עיצוב וחיטוב,חדר כושר(
ע הפעילות האירובית )הליכה או ריצה( ,השרירי עובדי ביעילות גבוהה יותר ,חילו +החומרי
בשרירי גבוה יותר והתוצאות טובות יותר.
ליל( קצ+
סדנה לחיזוק רצפת האג .
 3מפגשי בימי שלישי  15.6.10 8.6.10 ,1.6.10 :בי השעות  20:30 22:00ב"אס " בשדה יואב.
מחיר הכרות  180ש"ח.
הסדנה תיכלול תרגול מעשי בישיבה /מזר ומלווה בהסברי
פרטי והרשמה :רינת נתנאל .נייד052 3303068 :

השבוע בבית נגבה 28.5.10

חג שבועות"סיכו ותודות
כמידי שנה ,במסורת החג בנגבה ,התכנסנו ,חברי ואורחי רבי לחגוג את החג
בארוחת ערב משותפת וטקס מסורתי .היה נעי וטעי ומעל הכל היתה לנו חווית יחד קהילתית וחגיגית!כל
הצלחה של חג תלויה באנשי רבי וטובי שמוכני לתרו מזמנ וממרצ.
תודה לכל משתתפי הטקס :משקה ודבלה )הבאת ביכורי( ,גרשו ויל ונטע ב ישראל )קרייני(
דבלה)שירה בציבור( גילי סקורי )ברכת ההורי( מלכה לס )הנחייה( בנות החוג לריקוד)ג הדס ותפוז( והמדריכה ח
טהר )ריקודי(
תודה לעוזרי שמסביב :טלי אריאלי )קישוט במה( זוהר ב נו )חבילות קש( עיד קאופמ)טרקטורי(
מיכה כשר )ריסוס( איל מיכאלי )כולבו( קייטרינג יפה והצוות.
תודה לנעורי )ירי מוס ,ניצ הראל ,יובל הרמ ,יניב סטרוסלסקי ,דניאל הס ,יובל הראל ,יעל ערד ,שחר מלכי ,רו
נביטיא ,אור קרבי ,גלעד ב ישראל ,שיר גר( על סידור וחיסול האירוע
תודה לכל החברי שטרחו והביאו ממיטב מטעמי מטבח!
ולבסו +תודה גדולה לצוות החג המדהי שאחראי להצלחת החג :עינת שיק ,ליאור שיק ,מלכה לס ,רות
דאוני ,דבורית מלכי  ,ליאור מרו וגיל נביטיא
ועוד בתרבות......
חג שבועות הוא למעשה החג האחרו בגלגל חגי ישראל א אצלנו בתרבות נמשכת העשייה על הפרק קבלת
שבת בחודש יוני וחג הקיבו בחודש יולי.
אנו מחפשות חברי שמוכני ורוצי לקחת חלק בצוותי לשני אירועי אלו ,מובטחת למשתתפי חוויה
נעימה ,יצירתית ומשמחת!
שבת שלו
לילך מרגלית וסיון רוט /ר .תרבות

תערוכת בגדי י סיו פלפל מידות 36 50
תארי(10.6.10 :יו חמישי במועדו בי השעות  16:00 19:00תשלו  :מזומ ,צ'קי .חיותה
אבד לי מעיל דק ורוד ע בטנת רשת לבנה.
אבד ביו ו'  ,21.5בשעות אחר הצהריי בזמ צעידה בכביש העוק.א מצאת אשמח מאד לקבלו
בחזרה ,המעיל נחו לי מאד ותודתי מובטחת .אראלה למד 054 8015035
לאוהבי ם שילוב של מוסיקה רחצה ריקודים הופעות ימי חמישי בחמי יואב
 – 3/6/2010ערב בסגנו יווני – ע אליקי זמרת ישראלית ,במופע מקסי וסוח.+
 – 10/6/2010ערב ישראלי במגוו סגנונות – ע מושיק שמואלי
 – 17/6/2010טברנה יוונית " ע סטלוס ואור ח
 " 24/6/2010ערב י תיכוני – ע יוסי דיי .
האיצו-בר בקיבוץ גת מארח את :אלון אולארצ'יק! יום ה' ה 3.6.10-בשעה .22:00
הנחה במכירה מוקדמת .לפרטים נוספים 0525-808113-שגיב .במופע מיטב השירים של
אלון אולארצ'יק ,מאלבומו "רוק & רוך" ומכל התקופות בעיבודים יצירתיים ומפתיעים:

כמדי שנה מתכנסים בדשא של חדר האוכל מספר אנשים העונים להגדרה
"שחקני כדורגל".
גם השנה ,למרבה הפלא וההפתעה הייתה נוכחות יפה ומרשימה ) 3קבוצות
בנות  7שחקנים( .הגעת הצופים נרשמה ללא תקלות מיוחדות ,למעט שיבושי
תנועה בציר גן המייסדים בואך "בית היונים".
לסיקור המשחקים :כל קבוצה שיחקה פעמיים מול שתי האחרות ,כך שבסיכום
שלושת המשחקים הקבוצה בעלת הניקוד הגבוה ,ויחס השערים העדיף ,זכתה
בגביע המיוחל.
משוחררים – ותיקים 1:1
למשוחררים :ל .שיק
לותיקים :י .צביאלי
משוחררים – לולב 0:1
למשוחררים :י .פרנקל
לולב – ותיקים 3:6
לולב :יאיר שומר צמד ,נ .שיק ,ד .שוויצר צמד ,פ .מנור
ותיקים  :י .צביאלי צמד ,א .ביטון
סיכום :קבוצת המשוחררים מחזירה לעצמה את הגביע לארון לאחר היעדרות
של שנה .יוסי צביאלי ,המכונה "הקטר היחף" נבחר למלך השערים של
הטורניר עם  3כיבושים ,כולל שער וירטואוזי בלתי נשכח ברגל שמאל
לחיבורים! צביאלי בתגובה" :אני דוחה את הפרישה בעוד שנה".
משפחת שומר על ענפיה ורבדיה ,היוו את רוב קהל האוהדים .ישר כוח! אין
טורניר שבועות בלעדיכם .תודה לכל המשתתפים והצופים ,כן ירבו שנה הבאה.
השנה היו סימנים ראשונים להשתלבות החברים מההרחבה ,בדמות שני
שחקנים )דודו וניסן( .ברצוני לנצל את הבמה ולהזמין את חברינו החדשים
מהשכונה ,להעמיד קבוצה תקנית ורצינית לשנה הבאה!
תודה לכולם,
בשם דובר ההתאחדות ,ליאור שיק

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

