עלון שבועי של קיבוץ נגבה
עלון מספר  (2721) 7כא' חשון תשע"א 29.10.10
לזכרו של ארנון ליטבק במלאת  40שנה למותו

החיטה צומחת שוב
מילים :דורית צמרת לחן  :חיים ברקני

שדות שפוכים הרחק מאופק ועד סף
וחרובים וזית וגלבוע -
ואל ערבו העמק נאסף
ביופי שעוד לא היה כמוהו.
זה לא אותו העמק ,זה לא אותו הבית,
אתם אינכם ולא תוכלו לשוב
השביל עם השדרה ,ובשמיים עיט
אך החיטה צומחת שוב
מן העפר המר העיריות עולות
ועל הדשא ילד וכלבו
מואר החדר ויורדים לילות
על מה שבו ומה שבליבו
זה לא אותו העמק...
וכל מה שהיה אולי יהיה לעד
זרח השמש שוב השמש בא
עוד השירים שרים אך איך יוגד
כל המכאוב וכל האהבה

על ארנון בעמוד מאחורי השער
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ארנון ליטבק ז"ל  40 -שנה למותו

ארנון נולד ב –  6.8.1944לשושנה ומשה ליטבק .בהיותו בן  4נתייתם מאביו משה שנפל בקרב על נגבה.
ארנון גדל בקבוצת "אורן" למד והתחנך בבית ספר היסודי בנגבה ,ואח"כ במוסד החינוכי .כנער עבד בדיר
צאן ,ומשם באה אהבתו לסוסים .אהב ספורט ושיחק כדורגל ,היה מדריך בתנועת "השמור הצעיר"
ומעורב בחיי התרבות במוסד החינוכי ואח"כ בקיבוץ .היה שחקן ראשי בהצגות סיום של המוסד החינוכי,
וזכורה במיוחד הופעתו כשחקן ראשי בהצגת "הפנינה " שנערכה על גדות בריכת השחייה בבימוי של
סשקה לוין ז"ל .ארנון היה גם קריין ורקדן ,ובעתות הפנאי שלו ,היה קורא הרבה ספרים ומטייל בשעות
הפנאי ושבתות בשדות סביב נגבה .מטבעו היה טוב לב ומוכן תמיד לעזור לחבריו מתוך בגרות ותבונה הקדים
מאחרים להבין את נפש הזולת .היה רגיש מאוד לעוולות חברתיות ,והיה איכפת לו מהנעשה סביבו ובכול
התעניין .היה מתווכח בלהט ובביטחון כשהוא חדור בצדקת דרכו.
ארנון התגייס לצה"ל בנובמבר  1963לסיירת "שקד" ,ולאחר שגמר קורס קצינים ,נשאר להדריך במערך
ההדרכה של בה"ד  1עד השחרור .לאחר שחרורו מהצבא חזר לנגבה ,ועבד בפלחה ,והשתלב בחיי התרבות
של הקיבוץ במשחק בהצגות ,קריינות שירה וריקודים .אהבתו הגדולה של ארנון הייתה לסוסים ,והוא
הקים את האורווה הראשונה בצד הצפון מזרחי של הקיבוץ ,איפה ששוכנת עתה "שכונת הסוסים" הנקראת
על שם אורוות הסוסים הראשונה שלו .בשנת  1966התחתן עם חיה ונולדו לו שני ילדים גלית ורן.
במלחמת ששת הימים  1967נלחם כקצין בסיירת שריון בכיבוש עזה.
בתאריך  4.11.1970נקרא לשירות מילואים פעיל בתעלת סואץ ,במסגרת תפקידו כקצין בסיירת חטיבת
שריון מס'  .11באותו הבוקר הוא עלה בצומת ג'וליס לרכב בנסיעה עם שאר הקצינים ,ובעיקול הדרך ליד
כרמון ,נהג הרכב שנסעו בו עקף אוטובוס ונכנס בעץ בצידי הדרך .באותה תאונה נהרג ארנון יחד עם דני
גלבוע ז"ל מכפר מנחם .בן  26היה בנופלו.

ביום שישי  5.11.2010בשעה  10:00אנו משפחתו נעלה לקברו לציון  40שנה למותו.
יהיה זכרו ברוך.
מאשקה ליטבק

קצרצר  /מבזקי התנועה ,סוף אוקטובר  /אביב לשם
ב 14.11-תתקיים פגישה עם צמרת מינהל מקרקעי ישראל והפרקליטות על דרישתנו להתיר חסמים שהטיל
המינהל על היתרי בנייה בעשרות קיבוצים.
ב 15.11 -מתחילה מלאכת חקיקת שמות הנופלים על לוחות ההנצחה באתר לזכרם של נופלי התנועות
הקיבוציות במערכות ישראל .רשימת השמות המלאה תהיה נמצאת ב"אתר הקיבוצים" מסוף שבוע זה.
הצוות מבקש מקיבוצים וממשפחות הנופלים לבדוק את נכונות הפרטים לפני תחילת חקיקת השמות !!!
רוכבים :מסע אופניים "מדן ועד אילות" ייצא לדרך ב 11/11-ויימשך חמישה ימים .ניתן להתעדכן ולהירשם
דרך אתר "גן ספורט" www.gansport.co.il
משימות :אגף המשימות נרתם בשליחת מדריכים שנת שרות לעיר לוד .בימים אלה עוסקים גם בארגון קבוצות
וגיבושן כגרעיני נח"ל לקיבוצים בדרום ,ובליווי מאות מדריכי ש"ש במשימותיהם ברחבי הארץ.
הכנס השנתי של המטה השיתופי יתקיים בערבה ב .17-18/11בשני ימי ההתכנסות ידונו על קשרי קיבוץ-
חברה ישראלית ,תפקידיו של המטה השיתופי ויגובש חזון לשנים הבאות.
הרשמה באתר המטה www.shavim.org.il/
בריאות :בינואר יפתח קורס "הכשרה לטיפול ברווחת הקשיש" בקיבוץ ,קורס נוסף הוא "ניצול משאבי אנוש בענף
הבריאות" ,וקורס ל"רווחת הקשיש בקיבוץ .מידע נוסף והרשמה בכתובת www.kibbutz.org.il/b-revacha/
מידעון מקוון בנושאי בריאות מוזמנים להירשם בכתובת eti@tkz.co.il
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משולחנו של המזכיר  /אגודה קהילתית

 .1זיהום אוויר -עד מתי?
אנחנו סובלים כבר חודשיים ימים מזיהום אוויר מסוכן הבא מכיוון מזבלת כרמון .לקראת סוף חודש
ספטמבר פניתי למכבי האש באשקלון לטפל בנושא .תשובתם :אתה מקיבוץ? "קח את השופל של הקבוץ
ותכסה את המקום".ב 5.10 -פניתי למועצה האזורית יואב -ליוסי שיש )מנהל התפעול במועצה( ולחיים טל )רכז
התברואה( שנרתמו מיד לעזרה .עוד באותו יום יצא מכתב אל יפעת שצקין )הממונה על פניות הציבור ,במשרד
להגנת הסביבה מחוז דרום( .עד היום ללא כול תגובה .פניתי במקביל לפקח האזורי שהבטיח לטפל מידית
בנושא .ב 7.10-פנינו שוב לפקח בתקווה שמשהו יזוז .נאדה .ב 14.10-נשלח מכתב ע"י שחר טנא
)מרכז המשק( לאריק בר שדה)מנהל מחוז דרום במשרד לאיכות הסביבה( ועד היום ללא תגובה.
ב 22.10 -חזרתי מחו"ל ועברתי ליד כרמון .נדהמתי לראות שהעשן עדיין מיתמר מהמזבלה .ביום ראשון
 24.10פניתי שוב לפקח של המשרד להגנת הסביבה ותשובתו הייתה מלאת רצון טוב עם סיכוי קטן לפתור
את הבעיה הקשה .שלחתי שני מכתבים נוספים לאותם גורמים ממשלתיים ובמקביל פניתי שוב למועצה
האזורית יואב לטפל יחד איתנו כדי לחסל את המטרד הנוראי הזה.
לשמחתי בני היקר היפנה אותי לתוכנית יהיה בסדר המשודרת בגלי צה"ל וביום חמישי ה28.10-
חזר אלי מפיק התוכנית דן ,וביקש את פרטי המקרה וכול החומר בנושא.
תהליך העבודה עם התוכנית :הצוות בודק את הנושא מול הרשויות ומחליט האם להעלות את המתלונן
לשידור .אני מקווה שהיכרותו של המפיק עם ענת מאור ואבו וילן תסייע לנו בהצגת הנושא ברדיו.
נאמר לי ע"י מספר אנשים שהאפקט של התוכנית הוא גדול.
במקביל אנחנו מוציאים *עצומה ומבקשים מהחברים לחתום עליה .העצומה תתלה על לוחות המודעות,
ובגנים .במידה ולא יחול שום שינוי בשבוע הקרוב נצטרך לשקול את צעדינו.
הערה אישית :מהטיפול של הרשויות לצערי הרב לא הופתעתי .הפתיעה אותי מאוד השתיקה שלנו.
במקרים הרבה יותר זניחים לבריאותנו ואיכות חיינו אני שומע תלונות על גבי תלונות .להוציא את
זיוית וג'קי נאור שבצדק לא הרפו ממני ,כמעט ולא שמעתי התייחסויות לנושא.
אני אישית מצטער מאוד שלא נקטתי צעדים מהירים יותר ותקיפים יותר לטיפול בנושא.
 .2פנסיה עודפת.
במהלך השבועיים הקרובים אריה שטראוס יסיים את העבודה בתחום זה .אנחנו נשלח לכול מי שהנושא
נוגע לו את סכום ההחזר .חברים שירצו להיפגש עם אהרלה ואיתי לבירור הנושא מוזמנים .אני מקווה
שלא נזדקק להתערבותו של אריה שטראוס .מזכירות הקבוץ תקיים דיון לגבי פתרונות אלטרנטיביים
להחזרת הכספים ותיפגש עם הנוגעים בדבר כדי ללבן את ההצעות השונות.
 .3שאלון פרטים אישיים.
אנחנו מבקשים מכול חברי נגבה שעדין לא החזירו את השאלון להחזירו עוד השבוע למלי מאיר-
מזכירות הקבוץ והאגודה הקהילתית .אנחנו זקוקים למערכת מסודרת של רישום האוכלוסייה
לצרכים שוטפים ולדיווחים שונים.
שבת שלום
יונתן ברוק
*עצומת חברים לשמירת איכות האוויר בנגבה
בעקבות עשן רעיל האופף את קיבוצנו לעיתים קרובות ,נבדק מקור הזיהום והתברר כי מטמנת "כרמון",
הממוקמת בסמוך לנגבה )הייתה פעילה בעבר ושוקמה על ידי מועצה אזורית "חוף אשקלון"( ,חזרה להיות פעילה
באופן בלתי חוקי .הדבר מתבטא בהשלכת פסולת ושרפות יזומות בשטחי המטמנה וגם בסביבתה )"אבו חמיס"(.
הפגיעה בסביבתנו הינה כפולה ,שכן מדובר בשרפות בשטחי בר )בהם ישנם פרחים ,עצים ובע"ח מוגנים(
גדולים המכלות את החי והצומח ותוצר הלוואי שלהן הוא עשן רעיל המגיע לעיתים תכופות לקיבוצנו.
הרשויות אינן מטפלות במפגעים במקרים בהן אין עניין ציבורי ,לכן הוחלט על לקיחת יוזמה ועריכת עצומה
שמית שתגיע למשרד לאיכות הסביבה ,לשם אכיפת החוק ומניעת פעילות המשרפה והמטמנה.
דפים עם העצומה יהיו מונחים בכל המקומות הציבוריים :בג'מפו ,בכלבו בגני הילדים ובמזכירות אצל מלי.
ככל שתהיינה יותר חתימות יש יותר סיכוי שתהיה התייחסות של הגורמים הרלבנטיים.
חברים שאיכפת להם
נשמח שחברים יחתמו על העצומה במהלך השבוע הקרוב .תודה
שם ומשפחה

חתימה
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פרוטוקול ישיבת ועד ההנהלה מס' 20

תאריך הישיבה27.10.10 :
מספר חברי ועד ההנהלה +7 :משקיף
שמות המשתתפים בישיבה :אהרלה ק ,אילן מ ,לוטם פ ,גיורא ל' ,יהודית ב ,יונתן ב.
סדר היום של הישיבה} :אין שונות{
.1אינפורמציה.
 .2החלטות בנושא רכב -ישיבה שנייה.
 .3קידום נושאים באחריות המזכירות.
החלטות} :בתמצית{
סעיף מס'  :1אינפורמציה.
 .1.1החלטה :המשך הטיפול בחריגות הבניה בעקבות דו"ח הפקח בנושא הגדר של מש' מרמלשטין.
יונתן ואהרלה דיווחו על הפגישה שהייתה עם אמיתי מרמלשטיין ביוזמתו על מנת למצוא פשרה הוגנת.
הייתה פגישה פרודוקטיבית .נסכם בקרוב את הנושא .אושר המשך הטיפול בנושא.
 1.2תוצאות ההצבעה – קליטת בנים.
הוצגה למזכירות תמונת המצב המלאה של ההצבעה .הושמעו הערות על האירועים ליד הקלפי .נקיים
ישיבה ובה נחדד את הנהלים של ההצבעות ועבודת הקלפי.
סעיף מס'  :2נושא הרכב.
ישיבה שנייה בנושא לאחר שלפני כחודש התקיימה ישיבת מזכירות עם חלק גדול מהמשתמשים ברכב.
לאור חילופי הדברים גובשה הצעת החלטה שלקחה בחשבון את הערות המשתמשים וחברי המזכירות
ועיקרה :תחשיב דיפרנציאלי של המשתמשים השונים והתחשבות מירבית באוכלוסיה שאין לה רכב
לשימוש פרטי.
הערת פתיחה :חשוב שהקבוץ ייתן מענה הוגן לחברים שאין באפשרותם להחזיק רכב פרטי .הקבוץ עד
היום עמד על כך שענף הרכב יהיה מאוזן .לצערנו בסיכום חצי שנתי של הענף שערכנו )סוף אוגוסט(

התברר שיש גרעון של  40אש"ח ולכן נדרשו החלטות.
החלטה :עקרון מנחה :תחשיב דיפרנציאלי כולל שימוש במרכיב הזמן והחלטה על  4קבוצות שונות.
העדפה למשתמשים חברי קבוץ .שאין להם רכב
 .1חברים ללא רכב ₪ 1.85 ,לק"מ  ₪ 3 +החל מהשעה ה.4-
 .2ממלאי תפקידים בקבוץ 2 :ש"ח לק"מ  ₪ 3 +לשעה החל מהשעה הראשונה.
 .3יזמים ₪ 2 :לק"מ  ₪ 6 +לשעה החל מהשעה הראשונה.
 .4חברים בעלי רכב פרטי ₪ 2 :לק"מ  ₪ 6 +לשעה  ,החל מהשעה הראשונה.
 .5ההחלטה תקפה החל מה .1.11.10-לגבי סבסוד ענף הרכב יערך דיון לקראת תקציב .2011
סעיף מספר  :3הקמת ועד האגודה הקהילתית.
החלטה  :סוכם להקדים את בחירת הועד על מנת לקדם את הדיון על תקציב האגודה הקהילתית.
הדיון על התקציב יערך בוועד האגודה וסוכם להציע שהוא יערך במשותף עם מזכירות הקיבוץ.
סיכם ורשם  :יונתן ברוק
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מבנים בלתי חוקיים
באשר יגורנו -בא לנו
התראה לפני הגשת כתב אישום על בניה בלתי חוקית  .בית משפט? הוצאה לפועל? -רגע מישהו פה לא עשה
חושבים? זורק אבנים על קיבוצו? שוכח שהקיבוץ הזה הוא גם שלו? במסכת אבות כתוב שהשתיקה יפה -לפעמים
הדיבור הוא חיובי ,הכרחי וחיוני למען ידעו את הצד השני -הצד שלנו .באוניברסיטה בה למדתי בבאר שבע וגם
מהחיים עצמם -חוכמת חיים פשוטה  ,אני יודעת כי בהינתן הנחות שגויות  -ניתן להגיע לכל מסקנה אפשרית וכל
תוצאה מתקבלת .למען הסדר הטוב  ,האמיתי והצדק אספר את הסיפור גם מהצד שלנו -שהרי לפני כחודש קיבלו
כולם ללא יוצא מן הכלל מכתב בתאי הדואר בו מספר יונתן על "המשפחה הפושעת" שעשתה גדר סביב ביתה.
ובכן הייתה לנו גדר חיה ז"ל שהלכה לעולמה יבשה וקמלה לאחר שנים רבות ששירתה אותנו נאמנה .כיוון שלא ידענו
שאסור שבמקומה תהיה גדר אחרת  -ואילו גדר חדשה לוקח לה שנים לגדול -החליט אמיתי לעשות גדר מעץ .יונתן
הלך סביב הקיבוץ וביקש להפסיק זאת כיון שאסור .אמיתי החזיר את כל העץ שכבר שילם עליו בחזרה  ,הפסיד כסף
ובמקום זה בנה גדר מבמבוק -חומר ידידותי לסביבה  ,עם רווחים  ,לא סגור לגמרי  -אך כנראה שזה צרם את העין ,
העיר את הקנאים למיניהם שלא מכירים את החומר הנ"ל  .כל זה  +צרות עין  +חוסר פירגון -גרם להם לעלות לרגל
ליונתן ולכעוס עליו ולבקש שיטפל "בבעיה החמורה והנוראה" .יונתן בלית ברירה קרא לנו למספר לא מבוטל של
שיחות  ,וגם אני ביוזמתי וברצון נפגשתי איתו לכמה מפגשים אישיים  .הסברתי לו שאנחנו לא ממוקמים בין בתים .
אנחנו בית קיצוני  ,הנושק לכביש הראשי .מצד אחד מדרכה ומצד שני -לשדה הפתוח .ההרגשה שהכול פרוץ וחשוף-
לא נעימה .כביכול היה נראה שיונתן הבין אותנו .מה שלא הפריע לו לשלוח לנו במרוצת הזמן  8מכתבים רשומים
)שנשלחו מתוך הקיבוץ ודרך הדואר(  .על מנת להיות בטוח שקיבלנו וקראנו את המכתבים .מעבר לכך ש 4-פעמים
ביקרו גנבים את ביתנו .הגיעו מהשטח הפרוץ וגנבו לאמיתי את הרכב ובו כל הכלים והציוד איתם הוא עובד.גם עכשיו
כשיש כבר גדר -לא הפריע לגנבים להיכנס ולגנוב את המנעול )כולו עשוי מברזל( שמסנדל את גלגלי המכונית
הסבירו לנו שזה בדיוק מה שהגנבים מחפשים .היינו בגישור עם חברי המזכירות ,בניסיון לפתור את הבעיה.
יונתן אמיתי ואנוכי  ,הסכמנו להוריד את הגדר עד לגובה  40ס"מ ,שזאת בדיחה  .אך זה לא התקבל .הצענו שנחכה
שהשתילים יגדלו קצת ונוריד את הגדר לגמרי ,גם זה לא התקבל .מיותר לציין את הסבל  ,ההלם  ,הבושה ,
האכזבה ,כאב הלב וההעלבות של אמיתי ושלי .שהרי זה ביתו וקיבוצו ,בו הוא נולד וגדל וכל-כך אוהב .ולי ולילדי זה
ביתנו כבר  25שנים .אנחנו כאן לא עזבנו מעולם לא ברע ולא בטוב .גם בעשרת הבתים אמיתי בנה ,עשה ,יצר .כבר
שם הייתה לנו חממה  ,פרגולה מעמודי טלפון ,שולחן ,ספסל ,כסאות-מעשי ידיו .שום דבר לא נעשה בכוונה  ,בזדון
ומרוע או כדי לעצבן את הסובב אותנו .פשוט הבן אדם יצירתי ,אומן ומיוחד .כל כך קשה לקבל זאת?
שאלתי האם הכול כל-כך בסדר בקיבוץ?  200מבנים לא חוקיים שלא באישור  ,בחריגה-טופל?
עניין הגניבות טופל? מקרה שקרה לנו ויונתן ביקש לא לערב משטרה-טופל? הרווקים שנשללו מהם זכויות שיוך-
טופל? בית הקברות לכלבים ,שצמח מול ביתנו ,בו קבורים לפחות  20כלבים-טופל? עכשיו יש סיבה " נהדרת" -
אני קיבלתי איום והוא בוצע-עקב הגדר שאמיתי בנה ,אין באפשרותו להתייחס לחברות שהייתי אמורה לקבל .חבל
ואולי לא ...אני מבקשת שהצדק יצא לאור .מיותר היה לערב את בית המשפט בכך .וחבל  .כיוון שקודם כולם יצטרכו
להוריד את המבנים ,הפרגולות  ,החניות ,המחסנים ,הדקים ועוד .כל אלה שעשו זאת לפנינו -אנחנו האחרונים בתור.
חומר מחשבה לכולם .דרך אגב הפקח אמר שעוד לא קרה לו דבר כזה-שמזכיר קיבוץ קורא לו ומלשין נגד חברי
הקיבוץ שלו .אכן הטיפוס הוא על עץ גבוה במיוחד .אשמח להושיט את ידי ולעזור לרדת בזהירות מעץ זה.
נ .ב.
למען ההגינות-אין לי שום דבר אישי נגד יונתן ,נהפוך הוא,רק שהדרך לשבור את הכלים וללכת עקב דבר פעוט כמו
גדר -לבית המשפט-זה אומר דרשני.

ורד מרמלשטיין
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תגובה למאמרה של ורד מרמלשטין.
החלטת המזכירות פורסמה בעבר בתאי הדואר ולפי דעתי כך נכון היה לנהוג .התגובה של ורד מרמלשטין מחייבת
מתן הסבר פומבי לכול האחרים שעלון הקבוץ מגיע לידיהם .לגבי העובדות במאמר אין ברצוני להתייחס.
הערה חשובה :בין החלטת המזכירות לפרסומה בתאי הדואר עברו למעלה משבועיים זמן שניתן למשפחה לחשוב
על פשרה בנושא .מאז הפרסום עברו למעלה מ 6-שבועות .התגובה באה רק לאחר שהפקח הגיע לשטח ומופיע
בהחלטת המזכירות בסעיפים  3-4לצערי התייחסות המשפחה להחלטות המזכירות מאשרות את ההנחה שיש
להיעזר בגורמים חיצוניים שזה תפקידם.
בסיכום המזכירות בעלון זה ישנה התייחסות למהלכים שנעשו השבוע למצוא פתרון של פשרה.
10.810
חריגות בניה
החלטת *המזכירות בנושא בנית הגדר סביב הבית של אמיתי וורד מרמלשטין.
)אושרה ביום רביעי  11.8.10ע"י מזכירות הקיבוץ(
הצעת החלטה:
עקרונות ייסוד:


הקבוץ לא יאפשר שום בנייה שחורגת מהפרצלציה שהוחלט עליה.



כול אישורי הבנייה מהיום והלאה כולל מחסנים ופרגולות וכו ...יהיו לפי הכללים הנהוגים בבניה בתקנון
הבנייה שאושר בנגבה.



בניה חריגה תטופל על פי כול הכללים הנהוגים במדינה.



דין אחד יהיה לכול מתיישבי נגבה על פי התב"ע.

עקרון נוסף :כל הבנייה תהיה על פי תקנון הבנייה של נגבה כולל איסור בנייה של גדרות בין הבתים להוציא צמחיה.
הערת מבוא :מזכיר הקבוץ הודיע לאמיתי בשתי שיחות טלפון ובשני מכתבים לפני בניית הגדר לחדול מביצוע העבודות
שהתחילו .נערכו מספר פגישות כולל ישיבת מזכירות אחת מתוך רצון להגיע לפשרה עקב הנסיבות ולא הצלחנו.
בשיחות אלו הובהרו נושא הפרצלציה ונושא הגדר.
החלטת המזכירות
 .1הגדר סביב הבית שנמצאת מחוץ לפרצלציה של הבית תוסר תוך שבועיים מיום פרסום ההחלטה.
 .2לגבי חלק מהגדר בתחום הפרצלציה הנושא יטופל בהמשך לאור מה שיקרה בשלב הראשון.
 .3במידה וההחלטה לא תמומש יוזמן הפיקוח של המועצה לטפל בנושא.
 .4אנחנו מודעים לפרובלמאטיות העצומה של הזמנת גורם חיצוני שיכול בהחלט להתייחס למקומות נוספים.
 .5הקיבוץ חייב להיכנס מידית למתווה של הסדרות הבנייה שנעשתה בעבר שלא על פי התב"ע ותקנון הבנייה של
הקבוץ עם הגורמים הנוגעים בדבר במועצה.
 .6התקנון יפורסם באתר הקבוץ.
לסיכום:
אי ידיעת החוק איננה פוטרת מעונש .על הנושא הזה נכתב בעלון לאחר האירוע בהרחבה .יותר מכך מזכיר הקבוץ כפי
שנכתב בכתב ובעל פה ביקש מהמשפחה לעצור את הבנייה והם בחרו לעשות כרצונם .לאחר הסיכום הראשוני של
המזכירות ניתנה הארכה למשפחה לשקול צעדיה כולל לאחר החלטת המזכירות מיום ה. 11.8.10 -
המקרה הזה מוכיח ביתר שאת את הצורך באכיפה חיצונית.
יונתן ברוק /מזכיר הקבוץ.
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הכנס השנתי של ענף המזון התקיים השבוע בקיבוץ "מעלה החמישה".
אילן מיכאלי היה שם .להלן הרשמים והשיחה שהתגלגלה על כלבו נגבה.
הכנס השנתי מזמן קניינים ומתעניינים בתחום )ארגוני הקניות,מנהלי הכלבו ,מנהלי מרכוליות ,חדרי אוכל
ומטבחים( בעיקר מהתנועה הקיבוצית והמושבית .ליצרנים יש הזדמנות לחשוף מוצרים חדשים.

הספקים-מחדשים קשרים עם לקוחות והקניינים  -מחדשים קשרים עם ספקים ויוצרים קשרים
חדשים .אפשר לומר שמה שמתנהל הוא יריד של חושפים ונחשפים בתחום המזון והנלווים לו .וכמובן
שיש את הצד התרבותי )הרצאות ,הדגמות( והחברתי של מפגשים אישים.
לאחר השתתפות בכנס,המטרות כפי שאילן מגדיר אותן
.1לראות אם יש ספקים חדשים בשוק .2לחדש קשרים עם ספקים שתנאי הסחר שלהם השתנו
ומתאימים יותר למתכונת של הכלבו שלנו.3 .להיחשף למוצרים חדשים.
"למעלה מ 90%מהסחורה המגיעה לכלבו משולמת דרך משקי הדרום .ולצד זה ומאחר ואנחנו נחשבים
לקיבוץ חזק שחשבונותיו מתנהלים בצורה מסודרת-יש לי אפשרות לתמרן ישירות מול ספקים כאשר הם
מציעים מבצע משתלם ואני קונה ישירות ומוזיל עלות של מוצר/ים לטובת הלקוחות".
מותגים מול תחליפים
"חלק מהמוצרים של החברות הקטנות זהים למוצרים/מוצגים של החברות הגדולות .למשל חמוצי "פרי
וירק" אורזים עבור "בית השיטה" .כאשר המוצר מופיע תחת כותרת שונה הוא זול לפעמים בעשרות
אחוזים.גם אם זו לא אותה הגברת בשינוי אדרת במאת האחוזים-עדיין שווה לנסות את המותג הזול
ולחסוך כסף .בית ניר מייצר שמן ליד מרדכי" ,דבש ארז" מייצר ל"דבש יד מרדכי" .שווה לבדוק" .
אין הנחתום מעיד על עיסתו מצטנע אילן כאשר אני שואלת אותו על הכלבו שלנו ביחס לאחרים.
כלבו נגבה שואב אליו מתעניינים מקיבוצים לפני ואחרי הפרטה מהדרום ומרחבי הא רץ .אנחנו יעילים,
הכלבו שלנו מרווח ,מואר ונעים והשרות אדיב  .כמעט הייתי אומרת משפחתי .אנחנו מצליחים להקסים
קיבוצים הנמצאים בתחילת תהליך ההפרטה .לאילן יש קשרים טובים עם ההנהלה .הוא מקבל מהם רוח
גבית לכל מה שהוא מבקש .רשתות חיצוניות )כמו דור אלון( לוטשות עיניים לסופר שלנו .לשמחתי אומר
אילן "הבינו שמהלכים מעין אלה רק יזיקו לנו הצרכנים.המחירים יעלו ,השרות יהיה פחות אישי וטוב
ועתידם התעסוקתי של העובדים -לא לגמרי מובטח".
המדיניות שלי הוא מדגיש לנווט בין מחיר לאיכות .הקהל הנגבאי לא מתפשר על איכות המוצרים לכן
לא כל דבר יכול לעלות על המדף .אני משתדל להתנהג כאילו אני קונה לעצמי לביתי .להביא מוצרים
באיכות טובה במחיר הכי זול שניתן.
כוחות השוק הגדולים מתנהגים בצורה אגרסיבית  ,לא כל כך מתחשבים במכולות הקטנות ולעיתים גם
לא בלקוחות .מציגים בחזית מוצר זול או אפילו מסובסד כאשר יודעים שברגע שאנשים ישאבו פנימה
לתוך החנות הם יצאו רק לאחר שהשאירו מאות רבות של שקלים חלקם לא מתוכננים.
פגעי מזג האוויר הפכו את השנה למטורפת .הדבר בלט באופן מיוחד במחירי הפירות הירקות ובמחירי
מוצרי החלב .המדיניות שלו להיערך למבצעים ,כאשר המחיר מאד זול לקנות סטוקים של המוצר בידיעה
שלאורך זמן הוא ייקנה במחיר נמוך והפוך .לעיתים המדף מתרוקן ממוצר מסוים כאשר המחיר לא
מתאים או שמצאתי אלטרנטיבה זולה יותר.
בעניין המחירים אני עושה סקרי שוק ונעזר בחברים הבאים עם מידע על מחירים ב רשתות בסביבה ,או
אפילו מביאים לי את תלוש החשבונית היכן קנו .אני פתוח כמעט לכל הצעה  .אני לא פוחד לנסות
השורה התחתונה הלימה מירבית בין מחיר המוצר לאיכותו.
המסר שלי  :הכלבו הוא של החברים וככזה הוא חייב להיות מאוזן ורווחי .זהו שירות לחברים החיים
פה ובמיוחד למבוגרים יותר המת קשים בנסיעה החוצה .אני לא מתיימר לשנות את הרגלי הקניה.
חשוב לי להדגיש שתמיכתו של כל אחד ואחת תבטיח את המשך קיומו של כלבו נגבה כשירות לחברים.
מי שנמצא בחוץ ויודע שהמחיר זהה למחיר המוצר בנגבה -עדיף שיקנה בנגבה .הכלבו פתוח שבעה ימים
בשבוע ונותן שרות לכולם .ככל שיגדל מספר המשתמשים כך נוכל להמשיך לקיים את השרות
ואחרון חביב אילן מבקש להדגיש את תרומתו של הצוות להצלחה .אנחנו עובדים בהרמוניה ובכיף
זה לא מוגזם לומר שהם באים לעבודה עם שיר בלב .כל הכבוד!
מאיה פסלסקי
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העגבניות חוזרות בגדול.

עכשיו ,בסתיו , 2010מחירי העגבניות הגבוהים מעולם מביאים את העגבנייה למרכז הבמה  .יום יום יש
סקירת מחירים מהשווקים ומידע כללי על הירק החשוב הזה .בעקבות כך העגבניות הן שיחת היום ,מקור
לבדיחות ולהצעות שונות .אבל אם ננסה להיזכר כאן בנגבה העגבנייה הייתה הרבה שנים במרכז העניינים:
בגן הירק הראשון שלנו היו העגבניות אחד הגידולים החשובים.הרבה חברים וחברות זכו לעבוד בגידול זה
משלבי ההנבטה )אז לא היו שתילים מוכנים והיו מנביטים אותם במנבטה מכוסה חלונות זכוכית( ,אחר כך השתילה,
הגידול והעיקר ,הקטיף היומיומי לתוך פחים ומשם לארגזים של "תנובה".
ואיזה זנים גידלו? בשנים הראשונות את ה"מרימונד" הגדולות עם הטעם ה"אמיתי" של עגבנייה .אחר כך
גם את ה"מוני מייקר" הקטנה יותר .לעגבניות ה"שרי" וזני היצוא כבר לא הגענו -עברנו לכותנה .האבל
בשנים האחרונות יחד עם משואות יצחק חזרה אלינו העגבנייה .זן מיוחד המיועד לתעשייה ,לשימוש בצבעו
האדום.
ומי עבד בקטיף? כולם :חברים וחברות,נוער ",גרעינים" ,ילדי המוסד ו"מחנות העבודה" בקיץ ,אנשי
הפלמ"ח ואנשי הנח"ל .המקום היה המרכז החברתי ממש.
ההחלטה מה לקטוף הייתה פשוטה ,אדום –לקטוף ,ירוק -עדין לא.
ומה עושים כאשר רואים פחים שמגיעים עם עגבניות ירוקות? התשובה :מישהו כאן עיוור צבעים) .בעיקר

גברים( והקושי להבחין הוא בעיקר בין אדום לירוק...בליית ברירה היו מאתרים את האיש ומעבירים אותו
לעבודה אחרת..
בשלב אריזת הארגזים למשלוח נזקקו לא רק לאורזים טובים אלא גם לנוכלים טובים...
את העגבניות הקטנות והלא יפות שמו בתחתית הארגז ואילו בשכבה העליונה את הגדולות והיפות ,לקבלת
מחיר טוב יותר ב"תנובה" .את העגבניות הפגומות )סוג ב' (.או הקטנות היו לוקחים לשימוש עצמי בחדר
האוכל ,וכאן המקום לציין את תפקידן המרכזי של העגבניות בתפריט שלנו :סלטי ענק בבוקר ובערב
ותבשילים ומאפים שונים בצהרים .כולל ה"לצ'ו" המפורסם שהגיע עם הגרעין ההונגרי.וכמובן מיץ עגבניות
לכל הילדים ב"ארוחת –עשר").אלי זה המקור לביטוי "יש לך דם או מיץ עגבניות.("...

לא פלא לכן שהשיר הידוע "עגבנייה עגבנייה" נכתב באותן שנים ובוצע על ידי מקהלת הפועלים בתל אביב
בניצוחו של בידרמן שהתחיל את הקריירה עם המקהלה שלנו והושפע כנראה מכמות העגבניות )סוג ב'(

שאכל אצלנו.עם היסטוריה כזאת בתחום העגבניות אולי כדאי שנחזור עכשיו בגדול.
מה דעתכם שנגדל שוב עגבניות מאכל טובות עם טעם של פעם?
ומי יקטוף? כולנו.זאת הזדמנות לחזור לגיוסים של כולם ולקבל את הכסף ביד )הפרטה (...וכך גם להוסיף
משהו להכנסה האישית וגם לאווירה החברתית .וכמובן שנוכל לקחת הביתה את ה"סוג ב" במקום
לשלם כל כך ביוקר ב"כל בו" ..בתאבון!
דרורי למדן

יצא ספר שני של כותבים קיבוץ סיפורים מראשית ועד מאה בעריכת אמנון ורנר ,חבר כרמיה
מופיעים בו קטעים של שלושה מספרים מנגבה :סשקה לוין ז"ל ,שבות שופט ,ומאיר מינדל
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רני טריינין -נבחר היום למשנה ליו"ר הסוכנות היהודית
יסיים בפברואר  2011את תפקידו כראש המועצה האזורית יואב
ראש המועצה האזורית יואב ,רני טריינין ,נבחר )ג'  (26.10.10על ידי חבר הנאמנים של
הסוכנות היהודית למשנה וממלא מקום ליו"ר הסוכנות היהודית ,נתן שרנסקי .טריינין
יעזוב את תפקידו כראש המועצה בסוף חודש פברואר  .2011טריינין ,חבר קיבוץ בית ניר,
שימש עד כה כיו"ר הועדה לישראל בסוכנות ומייצג את סיעת העבודה ,התנועה
הרפורמית ומר"צ בהסתדרות הציונית שהיא  50%מהסוכנות היהודית.
במסגרת תפקידו יהיה אחראי על תחומים רבים ומגוונים ,בין השאר על הפעילות
בישראל ,חיזוק השותפויות עם יהדות העולם ונושאים שהסוכנות תעסוק בהם לאחר
אישור התכנית האסטרטגית החדשה של הסוכנות .עיקרה ,חיזוק הפעילות בדור הצעיר
היהודי בעולם ובארץ ,הקשר לישראל והזהות היהודית וכן חיזוק הפעילות הציונית
החברתית בישראל.
טריינין מכהן כראש המועצה האזורית יואב מזה  16שנים וזו הקדנציה השלישית .רני
טריינין יעזוב את תפקידו כראש המועצה האזורית יואב בסוף חודש פברואר הקרוב .בחירות לראשות
ככל הנראה באפריל -מאי .במהלך תקופה זו  ,בין עזיבתו ועד לבחירת ראש
המועצה יתקיימו
מועצה חדש  ,ימונה ממלא מקום זמני מקרב חברי מליאת המועצה .
מיכל שבן קוצר /דוברת המועצה

המועצה האזורית יואב ממשיכה לארח את אליפות ישראל באופני כביש
 200רוכבים במרוץ סיום העונה באזור נגבה

במרוץ סיום העונה התחרותית שהתקיים בסוף השבוע
)שבת  (23.10.10סמוך לקיבוץ נגבה ,השתתפו כ 200
ספורטאים וספורטאיות.מרוץ זה מצטרף לאליפות ישראל
שהתקיימה בקיץ ,אף היא בשטחי המועצה האזורית יואב,
סמוך לבית גוברין.
ראש המועצה האזורית יואב ,רני טריינין שהמתין בקו
הסיום לרוכבים אמר":מרוצי האופניים המקצועיים בנופי
המועצה האזורית יואב הופכים את האזור למרכז ארצי
ובעתיד גם למרכז עולמי של רוכבי כביש ורוכבי שטח".
המרוץ התחרותי אורגן ע"י איגוד האופניים בישראל ,ארגון
בייקס ישראל ובחסות המועצה האזורית יואב ועמותת התיירות יואב -יהודה.
עונת המרוצים הבאה הבא צפויה להיפתח במהלך חודש פברואר.
מיכל שבן קוצר /דוברת המועצה
צילומים :אייל דולין
*******************************************************************************************************************
קתדרה במכללה האקדמית אחוה  ,מידי יום ששי בבוקר  -ובחינם.בין השעות 09:00-10:30
בשבוע הבא  :5.11.10מגש הכסף :שירי העת והעיתון של נתן אלתרמן .מרצה  :דר גידי נבו

קונצרט כליזמרים במנזר לטרון,זיקויקן דינור של מוסיקת פולקלור.שבת  30.10.10בשעה 12:30

תערוכת המיחזור בצריף "הראשונים" ע"ש דב אמיתי בקיבוץ גלאון  .פתיחה ביום ששי  29.10.10בשעה .11:00
פרטים לתיאום ביקור :נדב אמיתי  ,050-3434600שולמית אמיתי ,08-6872748
מיילshulamitamitai@gmail.com :
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*תגובה בענייני אזבסט והחלטות קיבוץ
ראשית תודה למרכז המשק על התייחסות,לעניות דעתי כאשר ישנה החלטה של קיבוץ בפרט בנושא כה
חשוב ורגיש יש לכבד החלטה .ואם ישנה בעיה אקוטית בנושא אחר יש לפחות לדווח לציבור.
אני באופן אישי חושבת שאנשים שיושבים בראש הפירמידה מתבקשים לדאוג לבריאות הציבור גם אם
הציבור לפעמים אדיש ,על אחת כמה וכמה כאשר ישנה החלטת קיבוץ ,בתקווה להבנה ,ולמימוש ,לטובת
בריאות הציבור כולו.
בברכה
סימה מיכאלי

*התגובה נשמטה בטעות מן העלון של השבוע שעבר )מ.פ(.
******************************************************************************************************
לרגל יובל המאה לתנועה הקיבוצית ,השיקה מחלקת המתנדבים בתנועה
פרויקט שמטרתו לחדש הקשר עם  350,000המתנדבים שהגיעו ארצה
במהלך השנים .לצורך חידוש הקשר ,הוקם אתר אינטרנט ועמוד פייסבוק
אליהם מועלים חומרים רלוונטיים בדגש על תמונות מאותה התקופה.
חברים שברשותם תמונות של מתנדבים ו/או אחרות ,הרלוונטיות
לפרויקט ,מוזמנים לסורקן ולשלוח
לאיה שגיא מנהלת מחלקת מתנדבים באמצעות הדואר האלקטרוני
לכתובתaya.volunteers@gmail.com :
הנכם מוזמנים להצטרף לעמוד הפייסבוק ששמוKibbutz Volunteers :
ולאתר האינטרנט שכתובתוwww.kibbutzvol.com :
אם הינכם בקשר עם מתנדבים מהעבר ,אנא ידעו אותם על הפרויקט.
מזהים?

אמא יקרה ,מתעניינת בהתפתחות המוטורית של תינוקך?

ביום חמישי –  4.11.10בשעה  ,18:00במועדון יתקיים מפגש הכרות עם דורית גופר,
המתמחה בהקניית כלים פשוטים ומהנים ,לטיפוח ההתפתחות המוטורית והחושית של
התינוק .שלבי ההתפתחות והזמן הנכון להם ,יצירת סביבה התפתחותית מתאימה,
בתנאים מודרניים ובאווירה מהנה וחווייתית.
מפגש זה ילווה בסדרת מפגשים ,בקבוצות קטנות ,או על בסיס פרטני,
בליווי והנחיה של דורית גופר )בעלת למעלה מ 20-שנות ניסיון בתחום(.
כולכן מוזמנות
הרשמה מראש אצל :דרורה אפשטיין 050-2005803 :
תערוכת משקפים של רשת אופטיקנה תתקיים במרכז תרבות
ביום רביעי  3.11.10בין השעות .16:00-19:00
יוצגו משקפי שמש וראיה וכן יערכו במקום בדיקות עיניים .
מחירים אטרקטיביים
חיותה
תשלום :מזומן ,צ'קים אשראי.
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הודעה לציבור
ביום חמישי  4.11.10יערך תרגיל מל"ח )משק לשעת חירום( במועצה אזורית יואב.
מטרת התרגיל להכין את המועצה ותושביה לתרחיש התמודדות בזמן מלחמה.
נקבעו חמישה ישובים במועצה בהם יבוצע התרגיל-וביניהם נגבה.
צוות צח"י קיבל הדרכה ויפעל בהתאם לאירועים שיהיו \בנגבה.
חדר מצב צח"י ישב בחדר הישיבות ע"ש קובה וילן  .לשם יגיעו ההודעות ומשם נעבירם לציבור.
בהצלחה לכולנו
שולה כהן יו"ר צח"י נגבה

טיולי מבוגרים מועצה אזורית יואב

מסלול":דרום הר חברון – חבל יתיר" תאריך:יום שישי –  19.11.10מחיר₪ 70 :
הדרכה :אהרל'ה מייטליס
בתכנית :יער יתיר הליכה המורד שביל המתקנים החקלאיים שביער יתיר ,היער הנטוע הגדול בארץ,
וביקור בבית הכנסת העתיק שבחורבת ענים.
ביקור באתר סוסיא – העיר הערבית הקדומה .נצפה בחזיון אור קולי המספר את תולדות המקום,
נסייר בין שרידי העיירה ונגלה מערות רבות ובית כנסת אחד גדול ומרשים.
"עשבי קדם" – סיור במפעל שבמושב כרמל ,המייצר מוצרי מרפא מצמחי האיזור.
הר עמסא – תצפית מרהיבה אל עבר בקעת ערד ומדבר יהודה.
יש להצטייד – א .בוקר ,א .צהריים  - ₪ 10 ,ביקור באתר סוסיא )כולל צפייה בחזיון האור-קולי( ,כובע,
מים ,נעלי הליכה .זמן חזרה משוער –  .16:00נגבה – הגעה עצמית
מפגש בשדה משה בשעה 07:00
הרשמה עד לתאריך  15.11.10בטלפון 08-6874250
טלפון ביום הטיול :רבקה  050-5605386 -נאווה050-6432073 - :

מקרר דוינצי  2 V 260דלתות בן  4שנים .לבן במצב מושלם בדיוק כפי שנקנה.
מידות :רוחב 54 :ס"מ ,עומק 55 :ס"מ .גובה 143 :ס"מ תא הקפאה ללא הפשרה אוטומטית
מחיר 800 :שח .למעוניינים,
לפנות למאיר סגל  050- 4444 974וגם 4728

עצרת לציון יום השנה ה 15-לרצח יצחק רבין תתקיים בכיכר רבין במוצ"ש כ"ב חשון תשע"א,
 30.10.10בשעה  19:30בתל אביב
למעוניינים:
בשבת  30.10.10אנחנו נוסעות לירושלים למשפחת שליט ולת"א לעצרת לזכרו של רבין.
אם יש שרוצים להצטרף ,אנא פנו אל אביגיל לוין או אל ענת מאור

השבוע בבית נגבה 29.10.10

סיור במוזיאון לתולדות בתי האוסף לתולדות צה"ל
השוכן על התפר שבין שכונת נווה צדק לחוף הים של תל אביב.
תאריך:יום ראשון  21/11/10עלות₪ 80 :
אפשרות לתוספת תשלום לארוחת צהריים חלבית למזמינים מראש – .₪ 40
מדריך :יריב פלד
בתצוגת המוזיאון נוכל לצפות באוסף נדיר של מוצגים מקוריים מן ה"סליקים" הראשונים ועד אמצעי הלחימה
המתקדמים של צה"ל .במהלך הסיור נחשף לסיפורים האישיים שמאחורי המוצגים :בין השאר נוכל לצפות בביתן רכבי
השרד ,ביתן הסליקים ,ביתן מלחמת העצמאות ומלחמת סיני ,ועוד .לאחר הפסקה נתכנס באודיטוריום להרצאה :
"שבויים ונעדרי צה"ל – האם עשינו הכל?".נסיים את היום בסיור חופשי במתחם תחנת הרכבת המחודש .יש להצטייד
באוכל )א .צהריים עצמית או במקום בתשלום נוסף( ,מים ,כובע ,מצלמה ומצב רוח טוב.
יציאה מהמועצה ) 8:30 :אחרי א.בוקר עצמית( חזרה משוערת16:00 :
ליאת זוסמן ועפרה שהרבני /מחלקת וותיקים 08-8500728 -
סדרי ההסעה מהישובים – עפ"י הרשמה )הרשמה בנגבה  :על גבי לוח המודעות ליד הדאר(
*************************************************************************************************

תרבות בונה קהילה
מפגש ראשון על התרבות בנגבה התקיים ביום חמישי  .22.10למפגש ,שהיה פתוח לכל הציבור הגיעו
חברים שלקחו על עצמם להיות צוות תרבות פעיל ונושם .לכל המתנדבים הרבה תודה!
בדיון ,דיברנו על התרבות שיש ,על זאת שאין ועל זאת שאנו רוצים שתהיה .הועלו מחשבות ,רעיונות והצעות.
על מנת לפתוח את הדיון לעוד אנשים אנו שמחים לקיים הפנינג תרבות שיעמוד בסימן "פתיחת שנת הפעילות".
אנו מזמינים את כל הקהילה לבוא ולקחת חלק בהפנינג במהלכו יוכל כל אחד לבוא
ולהירשם לצוות החג שהוא מעוניין לקחת בו חלק ,לשמוע ולהשמיע רעיונות והרהורי לב.
אנו מזמינים את כולם לקחת חלק בעיצוב התרבות והקהילה שלנו בנגבה.
צוות תרבות נגבה :עינת שיק ,פנינה צ'רניאק ,מאיר מינדל ,מאיה פסלסקי ,לילך מרגלית ,בשמת פרח,
עינב ארז,דודו אל-נוף,גיל נביטיאן ,תדהר דאר ,נגה ווילן,ענבר קאופמן,בר פרחיה,ליאור שיק וסיון רוט

הפקה ועריכה :מאיה פסלסקי ,טלפון , 4880 :נייד 050-8698193 :לתגובות והערותpasalski@negba.org.il :
לפני פיזור :רק אהבה מביאה אהבה ואין דבר יותר מדבק מאשר חיוך של אהבה.

