עלו שבועי של קיבו נגבה
עלו מספר  (2706) 40כ'' תמוז תש"ע 2.7.10
מסיבת סיום של ילדי כיתה ו' .צילומים :יעל מוסן

סו יוני הוא מועד קבוע של סיומי שנה ומסיבות .סיו שמבשר את תחילת החופש הגדול .שכבת ו' סיימה
לימודי בבית הספר "שדות יואב" ואחרי החופש תתחיל ללמוד בצפית .וכמוב תעלה מ"תפוז" לנעורי.
שכבת י"ב בצפית סיימה את הבחינות ובמוצ"ש מופע הסיו בבית הבני ..דיווחי בעלו זה ובעלו
הבא.ועוד בעלו משולח המזכיר דו"ח משיחת קיבו האחרונה,אינפורמציה לקראת השיחה הבאה ,תגובות,
הודעות עידכוני .ובשבוע הבא תתחדש מסורת קבלת שבת במועדו .כל הפרטי ועוד אחרי במקומו
התרבות בעמוד שסוגר את העלו .פסטיבל התנ"! השמיני יוצא לדר! .יתקיי בי ה  22.726.7במרחב יואב
יהודה .תוכנית עשירה ומרתקת.פרטי באתר המועצה .כרטיסי #מוזלי #לתושבי המועצה  $באמצעות
מתנ"ס יואב טלפו ,08$85022440 ,08$8500724/5או במשרדי קסטל  036045000או *8965
ואחרו חביב לקראת החג תתפרסמנה תמונות של תינוקות שנולדו בנגבה השנה כולל משכונת ההרחבה
את התמונות יש להעביר במייל לטלי אריאלי ממשרד "כחל " ב.11.7.מיילkachal_d@negba.org.il:
שלא כבשני עברו,התמונות תודפסנה על נייר רגיל בשחור לב .שבתשלום .מאיה
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מבזקי התנועה -סוף יוני  /אביב לשם
מהקיבוץ באהבה :בחול המועד סוכות מתכנן מטה אירועי "מאה שנות קיבוץ" מבצע "אושפיזין בקיבוץ" לציבור הרחב .את המטרה
הגדיר ולוולה ,מזכיר התנועה :היכרות קרובה יותר של הציבור עם הקיבוצים ,בבחינת 'טוב מראה עיניים' ,הבלטת הווי הקיבוץ,
הישגינו בחינוך ,בחקלאות ,בתעשייה ובאמנות ,הצגת ימי הראשית והתפתחותו לאורך השנים .הביקור יהיה ללא תשלום ,אך קיבוץ
יוכל לערוך פעילויות מכירה נלוות של ענפים או יזמויות ,ואלה יוצעו למבקרים .הצעות לכתובת 100@tkz.co.il
שאפו לקיבוצים :נציגי  50קיבוצים הגיעו לנען ,לכנס הסברה בנושא אימוץ 'חיילים בודדים' .צביקה לוי )יפעת( מנהל מטעם התנועה
את פרויקט "בית חם לחייל הבודד" המשותף עם צה"ל ,במסגרתו מאומצים כ 800-חיילים ב 136-קיבוצים !! .בכינוס הסבירו אנשי
אכ"א על חובות וזכויות חייל בודד בצה"ל ,ומה נדרש מקיבוץ המשתתף בתכנית .מתוכננים כנסים נוספים.
המשימה הבאה -צה"ל 600 :מתנדבי שנת השרות מטעם מטה התנועה הקיבוצית מסיימים בימים אלה שנת התנדבות באחת מ-
 80משימות קהילתיות ברחבי החברה הישראלית .וממנה -לצה"ל .במסיבת סיום שארגנו עבורם אנשי אגף המשימות התנועתי
בכפר הנוער -הכפר הירוק ,הודו להם ובירכו נשיא המדינה ,שמעון פרס ,מזכיר התנועה ,ולוולה ,מנהל האגף החברתי-ביטחוני
במשרד הביטחון ,ומנהל האגף לחינוך התיישבותי.
חינוך :השתלמות לגננות ומנהלות הגיל הרך בקיבוצים בנושא מיניות ותוקפנות בגן הילדים  .26-29/7על הפרק :למידת
הנושא ודרכי התמודדות .הרשמה בטלפון 03-6925331
פרישה בכבוד :סדרת סדנאות על "הכנה לפרישה מעבודה" .יום למידה וחשיבה להנהלות קיבוצים .מפגש ראשון ב 29/7-במלון
מעלה החמישה ,על הפרק" -פנסיונרים -איום או הזדמנות?" ,הרצאה על היבטים אישיים וחברתיים של פרישה מעבודה ,המלצות
התנועה בנושא ,ודיון על היערכות קיבוץ לפרישת חברים מעבודה .הרשמה בכתובת hr@tkz.co.il
קצת תרבות :מיטל טרבלסי ,רונית שחר ,אלונה דניאל ועוד רבים ב"מרתון" מופעים לרכזי תרבות בקיבוצים 7/7 ,בבית התנועה
בתל-אביב .רשימת מופיעים ופרטים באתר הקיבוצים  .www.kibbutz.org.i/tarbutlפעילות נוספת היא שני ימי עיון על חגי תשרי,
בשיתוף מכון החגים "שיטים" ב 21/7 -וב .26/7-מוזמנים.
בחזרה לסיקסטיז :יוזמה חדשה -רשימת קשר מקיפה של כל המתנדבים ,מכל הארצות ,שהשתתפו אי פעם בתוכנית מתנדבי חו"ל
לקיבוצים ,שהחלה לפני  43שנים ,כולל מי שהגיעו כמתנדבים ונשארו כחברים בקיבוצים .המטרה -חידוש קשר עם המתנדבים
לשעבר ,ביקור מחודש בקיבוצים ,ויידוע על אירועי "שבוע ישראל" ו"שבוע קיבוץ" שיתקיימו בנובמבר באירופה .הרשמה בכתובת
.www.kibbutz.org.il/volunteers
אשמח לתגובות לכתובת dover@tkz.co.il

ושוב יוצאת קבוצה לדר.....
בתארי ה  6.7נפתחת קבוצת אימו העצמה אישית,
מיועד לאנשי שרוצי לעבור תהלי מדהי שדרכו ננקה את
האמונות שתוקעות אותנו ,נשקיט את הקולות שמפריעי לנו,
ונעבור תהלי של העצמה אישית ,ע אפשרות ג עיסקית
ותעסוקתית.
 12מפגשי בימי שלישי 9:00 ,בבוקר ,בקיבו #נגבה
העבודה בקבוצות קטנות .את המפגשי מנחה חגית גלעד$רז ,מאמנת להעצמה אישית ועסקית.
לפרטי נוספי נית לפנות לחגית 050$5771124

הפסקות חשמל
יו חמישי  15.7.10תהיה הפסקת חשמל לצור טיפול ואחזקת
המערכת החשמלית בי השעות . 15.00 – 08.00
ביו שישי  16.7.10ממשיכי בטיפול במערכת במתק צל"פ וכתוצאה מזה תהיה
הפסקת חשמל בי השעות } 09.30 – 08.00לא כולל אזור ההרחבה{
אתכ הסליחה
ג'וני כהן /צוות אחזקה
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משולחן המזכיר

מחשבות והגיגי.#
• צדק צדק תרדו.
• רגשות שלילי רגשות הרסניי
• "הקבו".
"צדק צדק תרדו"+
כחברה אנחנו מנסי בשעת הכרעות ערכיות לנסות לקבוע את הכללי האוניברסליי המנחי אותנו.
נושא הצדק עולה חדשות לבקרי .לא תמיד ברור ל! מה מסתתר מאחורי המונח .אני בוחר לומר מספר
מילי בנושא.
היהדות ברוב חוכמתה קבעה את העיקר "צדק צדק תרדו "+ולא צדק צדק תשיג" .ההנחה הברורה
באמירה זו אומרת קיי ציווי שכאד וחברה יש לשאו ולהגיע לצדק המיטבי ואתה חייב לרדו +אחריו
ולא להרפות אבל יחד ע זאת ,היהדות הניחה שלא נית להשיג את אותו צדק אבסולוטי .אנחנו כחברה
בחרנו לטעמי להשלות את עצמנו שנית להגיע לאותו צדק מוחלט שפירושו יישו הכלל "כול אחד לפי צרכיו
וכול אחד לפי יכולתו".אני מציע להתבסס על העיקרו האוניברסאלי האומר :
יש להתייחס בצורה זהה למקרי #דומי #ובצורה שונה למקרי #שוני.#
עיקר זה שולל לחלוטי את התפיסה השוויונית שהייתה מונחת והיא עדיי חלק מהגישות שעל פיה
אנחנו חיי .בחיי הציבוריי בכול המיקרי שעמדתי בפני שאלות ערכיות אנושית הוספתי לעצמי כלל
נוס בו שאלתי עצמי הא ההחלטות שנקבל תעמודנה במבח בג" בשיקול הדעת ,בראייה מרחיבה,
כללית  אוניברסאלית ,הוגנות בסיסית ,וגור מעלי! שאתה חייב לתת לו די וחשבו ומונע ממ! הפעלת כוח
ושררה.גישה זו פוסלת את החשיבה של צדקה/רחמי #ו"מגיע לי" ומדברת על ראוי ונכו  .אני סבור
שבסוגיות שאנחנו דני בה בעת הזו ונושא הצדק במרכז כדאי שנבהיר לעצמנו למה אנחנו מתכווני.
רגשות הרסניי $#הצד השלילי של החיי.#
הזדמ לי לקרוא לאחרונה ספר שניכתב ע"י ד"ר דניאל גולדמ מחבר הספרי איטלגנציה ריגשית
ואינטליגנציה חברתית .ש הספר רגשות הרסניי – אי! נוכל להתגבר עליה .הספר הוא סמינר בו נבחנת
הסוגיה הזו ע"י הדלאי למה וחבריו ,ופסיכולוגי ,אנשי מדעי המוח ופילוסופי מהמערב .בחרתי להביא
התייחסות מהספר בהקשרי שלדעתי נוגעי להוויה שלנו ושל כול חברה .בספר נבחני הרגשות הרסניי
ושליליי בשתי התרבויות המערבית והמזרח.
הערת מבוא :רגשות שלילי ,הרסניי קיימי אצל כולנו .השאלה מה אנחנו עושי ע זה.לפי התפיסות
המופיעות בספר כול אחד יכול לשנות הרגלי אלו ולפתח ראייה חיובית ובונה אל החיי אבל זו הבחירה
שלו .למרות השוני שתי התרבויות מדגישות את הרגשות ההרסניי כמקור עיקרי לפיתוח גישה שלילית
לחיי וכמרכיב מרכזי המאמלל את האוחזי בה .הבעיה המרכזית לטענת "שלאד אומלל יש השפעה
מאמללת על סביבתו" ומכא אותה התייחסות לאלו שגישת אל החיי היא שלילית והרסנית.
בשתי התרבויות מדגישי בעיקר את הקנאה ,החזקת רגשות שליליי ,#העדר חמלה ,שנאה ,גאווה ,כעס
תחושת קיפוח ועוד.
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מילה לגבי קנאה $זאת תכונה אנושית בעיני אפילו בריאה אבל ,ברגע שמתערבי בה רוע ורשעות וזה
קורה לרוב היא כולה שלילית ומזיקה .כדי לסיי במשהו חיובי נציג את הרגשות הבוני :יושרה ,חמלה,
טוב לב ,נדיבות ,ראיית האמת  ,הטוב ,הנכו  ,אהבה .נסיי באמרה לנושא זה של ברטנד ראסל הפילוסו
והסופר הבריטי" :אילו היו בעולמנו מספר גדול יותר של בני אנוש המחפשי #את אושר #שלה #על פני
אלו המבקשי #את אומללות #של האחרי #יכולנו לזכות בג עד בתו! שני #אחדות".
"הקבו".
אחת התופעות החברתיות המעניינות ביותר שיצר הע היהודי היא הקבו .אנחנו ברוב חוכמתנו הוספנו לה
מוטציה שלילית במש! הזמ ,העומדת בסתירה מוחלטת לקוד הגנטי שלו .המצאנו ישות  ,מאי אב שאליו
אנחנו יכולי להפנות את כול תחלואינו ,כישלונותינו ,הרגשות האומללי שלנו .פתרו מצוי לתחושת
"הקורב" .אי לנו פנסיה ,הקבו אש ,אי לנו מספיק כס ,הקבו אש ,לא למדתי ,הקבו אש,
בעיות בתקשורת הבי אישית הלינה המשפחתית דפקה אותי .חסר לנו משהו הקבו יית .התחשבנות
מתמדת ע העבר" .מצב אידיאלי" תמיד אני קורב של משהו שהוא מחו ממני ,אד פאסיבי שבמקו
לקחת אחריות על חייו ועל תוצאות מעשיו הוא מחפש את מי להאשי כמוב ,את האחר חס וחלילה לא את
עצמו .הגישה הזו מעצימה עד מאוד את "תפיסת המגיע לי" .במידה שאני קורב של משהו שהוא מחו
לקיומי ,אני לא נושא באחריות למצב שבו אני חי ,יש "מישהו" "הקבו" אש תמידי שמאפשר לי לא
להתמודד באופ מלא ע החיי שלי כאד בוגר .העבר תמיד חזק מההווה ומהעתיד .לעיתי אני שואל היכ
היו האנשי בכול התהליכי ,מהי הישות הזו" .אד לא יכול תמיד לבחור את המצב אליו הוא ניקלע
) אסו ,מלחמה וכו (...אבל תמיד יש לו ברירה ,בחירה ואחריות על מה שהוא עושה בעקבות המצב החדש של
חייו" .מעניי מאוד שהצלחנו להטמיע חלק מגישת המגיע ג לחלק מבנינו שהצטרפו אלינו ע תפיסה
ברורה והכרזה של " עצמאות כלכלית" .יותר מדי פעמי אני שואל עצמי במפגשי השוני מהיכ צומחת
שוב התביעה של " מגיע לנו"" ,הקבו ישל" ,"#הקהילה תשל "#יש גרעו מה איכפת לי "הקבו ישל"#
"בגלל! אני אעזוב" ועוד ,כולל ניהול חשבונות ע העבר  .אני תמה כיצד אמירות אלו משתלבות ע
הבחירה של "אורח חיי קיבוצי עצמאי שאני כב בחרתי תחת הש " "עצמאות כלכלית".
הבהרה קצרה :אחריות הקבו לטעמי מחייבת אותו בכול מה שקשור לתשתיות ציבוריות לדוגמה בריכת
שחייה ,מתקני ספורט ,שיפו מבני חינו! וכו' ...כול זה בעזרת המועצה והאגודה הקהילתית .הקבו כגור
מוביל אבל לא בלעדי בהתא ליכולתו .אחריות הבני ותושבי ההרחבה היא מלאה בכול מה שקשור לניהול
החיי השוטפי שלה כולל בנייה עתידית .הנקודה הכי מעניינת בסיפור הזה היא שהיסוד המכונ של
הקבו היה בבניית אד אוטונומי ,ריבו ,חופשי ,בוחר הלוקח אחריות מלאה על חייו ומשלי! אל סל
ההיסטוריה את מצב הקורבנות הנצחי של הע היהודי .בדברי בעבר לא פע הדגשתי את הצור! לעבור
מתרבות של אשמה לתרבות של אחריות ,מתרבות של מגיע לתרבות של ראוי .התהליכי של שינוי
אורחות החיי מחייבי את השינוי הפסיכולוגי הזה שעבורי יש בו ברכה גדולה.
מילת סיכו :#הסתכלתי על תופעות ,מצבי ,התנסויות ושיחות .הדברי מובאי בכוונה בראייה רחבה
וכוללת .כול ניסיו ליחס אמירה כזו או אחרת לאד זה או אחר היא על דעת הקורא ואחריותו.
יונתן ברוק
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סיכום שיחת קיבוץ -מנגנון האיזון מיום .14.6.10

נכחו  55חברי
ש #טוב סרנגה הציג בהרחבה את התהלי! של שיו! הדירות כולל השלבי הראשוני של הפרצלציה
והשמאות .הוצגו עקרונות ההצעה שאושרה ע"י צוות שיו! הדירות ומזכירות הקבו.
ההצעה נשענת על שלושה יסודות מרכזיי:#
• סכו  0כלומר אי מעורבות של הקבו בתהלי! האיזו.
• עושה צדק בנושא הוותק ,גודל הדירות והחלקות.
• נשענת על פרמטרי ברורי.
הערות שהושמעו:
• יש קיפוח גדול של הרווקי .זה החל מאז הבנייה ללינה המשפחתית ולא שונה.
• צרי! לחשוב על מקד זכאות לדיור לכול בית אב.
• נעשה מהל! נכו לגבי האלמנות וחד הוריות יש לשנות את נוסח ההצעה בנושא ללא התוספת הכספית
בנדו.
• האיזו צרי! לבטא צדק בסיסי.
• לבדוק שוב את נושא  11המשפחות הוותיקות בי היו הקובע להחלטות שהתקבלו ב  .2003
• דחיית ההתחשבנויות לשלב השיו! או לשלב ההורשה .יש חברי שלא יוכלו לעמוד בנטל שנידרש
מה בטבלת האיזו.
• לדחות את השיו! לתקופה ארוכה.
• אני לא מתכוונת לשל במידה ויוחלט על מימוש טבלת האיזוני .זה לא מוסרי שאני לא אקבל
כגרושה בית אב ,זה מגיע לי ג בזכות הורי.
• יש אי צדק שחלק מחברי הקבו יירשו בית בזכות הוריה ולא נית שו פיצוי /הסדר לגבי האחרי.
• לבטל את כול נושא האיזו.
• צרי! לתת לכול גרוש/גרושה להתגורר בבית עד יו מות ולאחר מכ לתת בית אחד ליורשיה.
• צרי! לבחו מקד גדול יותר בנושא הרווקי והרווקות.
לסיכו :#זאת הייתה השיחה הראשונה שבה הנושא הוצג לציבור .הצוות רש את כול ההערות והצעות
שהועלו .התקיימה ישיבת צוות שיו! לניתוח השיחה .קיבלנו מאז השיחה הצעות והתייחסויות נוספות.
אנחנו נבדוק את הנושאי שהועלו ונחשוב כיצד להתקד בתהלי! המאוד לא פשוט של מנגנו האיזו.
מספר הערות שלי לעצ #הדיו :
• אני לא מכיר שו שינוי חברתי שנעשה שלא גר למתחי ,תחושות לא פשוטות ואמירות קשות.
עברנו תהליכי כאלו בעבר ואנחנו בעיצומו של תהלי! כזה שייקח עוד מספר שני ואחריו כנראה
יבואו נוספי.
• בכול תהלי! חברתי יש עירוב לגיטימי בי ערכי ואינטרסי אישיי או קבוצתיי .אנחנו דני בשני
מרכיבי שה חומר נפ בכול תרבות אנושית כס והורשה .די להסתכל מסביב כדי להבי את
הקושי הבסיסי בסוגיות אלו.
• מרכס אמר שסוציאליז אמיתי נית לקיי רק בחברת שפע .צדק מוחלט היה הרבה יותר קל
לייש ללא מגבלות של כס .אבל ,אלו ה נתוני החיי שלנו ואני מקווה שנמצא את השביל הנכו
שהסה"כ שלו יהיה טוב וצודק למרב החברי.
יש קושי לקיי דיו רציונאלי מתבקש כאשר יש מרכיבי שלמי של טיעוני רגשיי של קיפוח,
רמיסת כבוד ,מגיע ,אפליה שגובלי באחרי אשמי ועריצות הרוב .חברה שיש בה מאפייני
משפחתיי כמו הקבו נית לטעו שכפי שיש מצבי של "עריצות הרוב" יש לא מעט מיקרי של
"עריצות המיעוט" שמכתיב לחברה התנהגות כוללת.
• חברה בסופו של יו צריכה למרות כול הקשיי לקבל החלטות על פי ערכי ,הוגנות בסיסית,
פרמטרי ברורי רגישות או כמו שנאמר תבונת הלב )חוכמה ושיקול דעת ואכפתיות(.

השבוע בבית נגבה 2.7.10

לעצ #הדיו מספר השלמות:
• ביטול נושא האיזו הינו הפרה של הבטחות שניתנו בעבר למספר קבוצות בקיבו ופתיחה מחדש של
הסכמי פרטניי שנעשו ע חברי וותיקי ,דיירי האמצע וקבוצה מאוד גדולה של בני הדור השני
שבאמצעות טבלת האיזו הוותק כער! בא לידי ביטוי .כמו כ הביטול ינציח פערי גדולי בי
החברי על פי הבתי המשויכי לה.
• אי שו ערובה שהחלטה על ביטול האיזו ובעקבותיה הצעות חדשות לא תיצור מתחי מצד יחידי
וקבוצות אחרות.
• מדינה מעל הקיבו.
עברו הימי שחוקי המדינה לא היו רלבנטיי לחלקת האלוהי הקטנה שלנו.לגבי גרושי וגרושות 
נושא השיו! הפיזי אינו תלוי בהחלטות הקבו .החלטת המינהל מבהירה בצורה חד משמעית שכול
הגרושי והגרושות מלפני היו הקובע זכאי לבית וחלקה .ההצעה של הצוות קבעה שכול אחד
יקבל לפי שנות הוותק שלו .ההצעה שביו פטירת ה יירשו בית אחד איננה עומדת במבח החוק.
• זכות ההורשה :לפי ההגדרות כלל זה חל על אות וותיקי שהיו בחיי לפני היו הקובע ולגבי 11
המשפחות שהנושא שלה בדיו .זה לא תלוי בא אחד מאתנו ברגע שהחלטנו על שיו! הבתי והיו
הקובע.
• נושא השיו! :איננו עומד לדיו בגלל החלטות שקבלנו בחוברת השינוי ומעבר לכ! ההבטחות שנתנו
לבני שחזרו לקיבו .הדר! הפנימית פתוחה כמוב להצעות ודיוני .יחד ע זאת צרי! לזכור
שבנושא הזה ב.ב.ב.ב ה שותפי מלאי להחלטות על התהלי! כלפי המנהל.
• בחרנו לקיי את הדיו ללא הנתוני הכספיי לגבי כול אחד ואחד .אני מניח שבמידה וחברי
רבי ששמרו על זכות השתיקה היו מביני מה המשמעות של ביטול המנגנו עבור היינו שומעי
ג הרבה קולות אחרי.
• רווקי  /ורווקות :לפי המקד שנקבע א אחד מה לא צרי! להוסי כס על הבית שלו כלומר
מקבלי את הבית בו ה גרי ללא צור! בתוספת כספית .מעבר לכ! לכול יש יתרה כספית לרשות
מעל ער! הבית.
• שלוש קבוצות שייהנו הכי הרבה כלכלית מביטול האיזו:
*הבני היחסית צעירי בנגבה שיש לה פחות שנות וותק  ,בתי גדולי וחדשי יותר.
*גרושי וגרושות  שיקבלו שני נכסי כמו בית אב ללא תשלו נוס על הנכסי.
*מספר חברי בגילאי שוני כולל מבוגרי שיש ברשות היו בתי גדולי וה צריכי להשלי את
הפערי בנושא.
לסיכו :#החלטות קשות ה החלטות שיש בה קונפליקטי ערכיי .בתפקיד שלי יש לא פע הכרעות
הנוגדות את האינטרס האישי שלי .הבחירה בידי אי! להתמודד ע הנושא .תפקידי להיות בסדר ע מה
שאני מאמי ) כ! גדלתי וגידלתי את עצמי( ולא "להיות בסדר" ע רצו הכלל .בנושא מנגנו האיזו אני של
לחלוטי ע ההחלטות שהמערכת קיבלה.אני מאמי שהכיוו שצוות השיו! והמזכירות בחרו בו הוא השביל
שעליו אנחנו צריכי להמשי! וללכת .צרי! לבחו הצעות שונות ולערו! תיקוני ולקבוע מנגנו איזו הוג
ומתחשב וזה אפשרי ולטעמי ג #נעשה ,ולקבוע כללי #נוחי #בכול מה שקשור לתשלו #שכול אחד צרי!
לשל #כולל דחייה למועד ההורשה .לטעמי בתחו הזה חייבת להיות מעורבות כספית של הקבו.
הערה אישית :אנחנו רוכשי נכס עבורנו ועבור הילדי שלנו .לנכס הזה יש מחיר וזאת בחירה של כול
אחד אי! הוא מתמודד ע המצב החדש .אני סבור שהמדינה והקבו מאפשרי לי להוריש נכס משמעותי
לילדי .אני אבחר אי! להתמודד ע המצב החדש .במידה שלא אוכל להתמודד ע זה ,זאת תהייה בחירה שלי
ושלה הא ואי! להיות מעורבי  .אני יכול לראות מצב שלא אוכל להוריש לה את הנכס ואז ה יירשו
בית אחד כמו מה שיורישו לילדיה רוב חברי הקבו .יש בקבו בני שזכו לבית נוס בגלל שהוריה חיו
לפני היו הקובע עיני אינה צרה במזל.

יונתן ברוק /מזכיר
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חלוקת עודפים כספיים  – 2010הצגת הנושא לקראת הדיון בשיחת הקיבוץ

על פי המודל לחלוקת העודפי שנגזר מהפעילות השוטפת לשנת  , 2009מוצע ע"י ההנהלה הכלכלית חלוקה
של סכו בהיק של כ  5מליו  . 2על פי חלוקה מובנת שנקבעה בעבר יעוד הכספי בפועל מתוכנ
למטרות הבאות בשנת : 2010
• השלמת פנסיה  817אלפי 2
• השקעות יצרניות  657אל 2
• השקעות שונות בתשתיות – כ  1,200אלפי . 2
על פי שימושי אלו כ  2.2מליו  2יועדו להגדלת הרזרבות הכספיות .
השלמת פנסיה :הפרשה של כ  17%מתו! העוד בכל שנה.
השקעות יצרניות  :ההשקעות הגדולות של השנתיי האחרונות ה במאגר נגבה במסגרת גד"ש דגני,
השקעה בגנראטור .הסכו השנתי נגזר מהחזרי הקר להלוואות שנלקחו לנושאי אלו.
השקעות התשתית ה רבות ומגוונות וכוללת ג מימו חיצוני.
להל העיקריות  :השקעות תחזוקה בחצר ,הכנת הגנראטור של תחנה ב' להפעלה עצמית ,תכנו מפורט של
תשתיות למתחמי המגורי ,החלפת גגות אסבסט בשכונת הבאר )שלב ראשוני( ,השתתפות בתשתיות של עמק
חפר ,תקציב להזזת תשתיות ,מגרש ספורט )מימו משות ע המועצה האזורית( ,שיפו כבישי )תוספת לתקציב
מועצה( .השקעות בהתקנת מוני המי למגורי ולנוי בוצעו מתקציב אגודת מי נגבה .אנו פועלי להגדלת
מקורות למימו מגרש הספורט באמצעות המועצה.
צוות תשתיות – ד בדרכי המימוש לכל הנושאי .במסגרת קידו הפיתוח של המתחמי המיועדי לבנייה
וקליטה.סוכ על הקמת מנהלת בהרכב של  :יונת ,שחר,רמי אבני ,ג'וני ,יוני שתפעל לבחירת פרויקטור
וקידו התכנו והביצוע .התקיימה חשיבה ראשונית ליצירת מקורות נוספי לקר תשתיות .
שחר טנא /מרכז משק

שיחת קיבו תתקיי #ביו #ג'  6ליולי בשעה  19.00בדיוק במועדו .

הודעה לגבי שער הדרומי
בשעה טובה א הכול יל לפי התכנו יופעל השער הדרומי בכניסה להרחבה בשבוע הבא.
השער יפתח בחיוג למספר  08$6774300ג לכניסה וג ליציאה .כמה הערות:
*אי פס דריכה מבפני!.
*אי אפשרות לפתוח את השער מרחוק .רק כאשר המכונית נמצאת קרובה לשער.
*ג בשער הצפוני תותק מערכת שתמנע פתיחה השער מרחוק .
תזכורת
לפתיחת שער הצפוני08$$6774999$
08
לפתיחת שער הדרומי08$$6774300$
08
הנהגי מתבקשי לנסוע הזהירות ולאט )לא יותר מ 25קמ"ש(! הילדי בחופש והבריכה פתוחה!
050$
תקלות ושאלות נייד050$5287116 :

בארי גונן /רכז בטחון

תוצאות הקלפי נשמטו מהגירסה המודפסת של העלו בשבוע שעבר.מובאות בעמוד הבא
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קצרצר הגיל הרך

בשבועות האחרוני קיימתי שיחות הורי כלליות לשמוע את נקודת מבט לגבי מערכת החינו.
בשיחות הודגשה חשיבות קיומה של מערכת המכילה את כל הילדי ,מערכת שמתנהלת בצורה שקופה
ומאפשרת להשמיע את קולות ההורי .כמו כ דובר על ציוות ,מספר הילדי  ,תזונה ועוד.
בימי אלה התחלנו להרכיב את התקציב ,במטרה לייעל את המערכת .כמו כ נעשית בדיקה מחודשת של
המחירי .בתקופה זו מתקיימות מסיבות סיו ובקרוב יחלו הקייטנות )בתמרי ובהדס(  .בקי #ימשיכו בתי
הילדי להתנהל כרגיל .בקרוב יסתיי ג שיבו #העובדי לשנה הבאה.
לקראת החופשה אני מבקשת לאחל לכול חופשה נעימה ובטוחה.
לאה סלוצקי /רכזת הגיל הרך

קצרצר "תפוז" ונעורים

שנת לימודי נוספת הגיעה לסיומה וילדי תפוז התחילו באופ רשמי את חופשת הקי.#עבור השכבה הבוגרת
שלנו זהו החופש האחרו בתפוז .בשבוע שעבר ה ציינו את סיו הלימודי ב"שדות יואב" .ילדי נגבה היו
כוכבי בערב הסיו ולקחו חלק מרכזי במופע סיו מושקע ומרגש במיוחד .רגע לפני שה מתחילי פרק
חדש ומרגש ב"צפית" אנחנו זוכי ליהנות מה עוד קצת בתפוז .ע הפרידה מהיסודי מורגשת התרגשות
רבה לקראת העתיד לבוא .נאחל ל*סתיו ,אביב ,אבנר ,עומר ,נטי ,יהל ,סוניה ,נטע ולינוי המו הצלחה
ב"צפית" .ב"תפוז" נרגיש בחסרונכ.את היו האחרו של הלימודי חגגנו בפיקניק ע הפלאפל של מוס
ושחייה בבריכה .תודה רבה למשה מוס על העזרה וההשקעה.
ביו הראשו של החופש חידשנו את שדרת הכוכבי המפוארת של "תפוז" והפרחנו בלוני ע משאלות.
לנעורי שלנו שסיימו את תקופת הבגרויות )נשאר רק עוד מועד ב' אז שיהיה בהצלחה( נאחל ג חופשה נעימה
ומלאה בעניי חיובי .לצוות הנעורי הצטר 3רונ .יחד ע דודו ה יעבירו לנערי את תוכנית החופש.
שיהיה בהצלחה!
זהו זה! הקי #התחיל באופ רשמי! אנחנו רוצי לאחל לכל הילדי והנערי חופשה נעימה ומלאה בחוויות
חדשות ומרגשות .ולצוות המדריכי נאחל חופש קל ונעי.
סינטיה כהן /רכזת חינוך

הנעורי בחופש ומחפשי עבודה.
054$
הצעות עבודה או בקשות יש להפנות לדודו אל נו054$3312289 $3

דרושה מנקה לניקוי בתי חברי  .עבודה למספר פעמי בחודש
המעוני/ינת מוזמ/נת לפנות לשולה כה נייד050$$6438792 :
050
תערוכה של נעלי הקיבוצי תתקיי ב  .8.7בי השעות 18:00$ 16:00 :במועדו
חיותה
תשלו :מזומ ,אשראי ,צ'קי.
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חצי דירה – כל כך פשוט ...תשובה לצביקה דגן
התחלת את דברי! במילי )אני מצטטת(– "קראתי את ההצעות שפורסמו בעלו בשבוע שעבר וב"אורח פלא"
ה נוטות לטובת המגזר שהכותב משתיי! אליה" .זה די ברור לא? אד מקורב אצל עצמו .א נתבונ
היטב נראה שכולנו כ!.ובכל זאת אפשר ג אחרת.לי לא נראה שיש צדק בדברי! לתת חצי דירה לאד .זה
לכאורה פשוט א! למעשה אי זה כ!.לפחות לא לגבי אלה שבה מדובר.
נכו ,מסלולי החיי שוני מאד לאד ,א! בכל מקרה ,זכות לדירה אחרי  35שנות עבודה ולעיתי  40שנות
עבודה .אלה לא מותרות ,זו לא מתנה ,זו זכות ,היא נקנתה ביושר ,ובכבוד.
לעיתי חשוב שנזכור כי אלה שלא זכו לגדל ילדי עזרו לנו מאוד לגדל את ילדינו בחינו! מאוד ייחודי ולא
באו חשבו אתנו ולא אמרו "נעבוד רק חצי"...
האמ לי צביקה ה הרוויחו דירה שלמה ונאה מזו שחלק מה גרי בה.
אל תהיה עינ! צרה ,ואל תנסה לפשט דברי על חשבו אחרי .זכות! כמוב להביע עמדה ותהיה איזו
שתהיה אבל נדמה לי שא היית עושה עבודה מעמיקה יותר – היו מסקנותי! שונות.
אביגיל לוין

*לבדי בביתי אשכון
*)מוקדש לבודדים(

בית יש לי וגינה
סלו ,מטבח וחדר שינה.
פינת אוכל וארונות
ומקלחת בה בלטות ישנות.

הלילה חלמתי חלו,
שטבלת האיזו תביא לי ארמו.
לפתע הקבו יבוא ויתנצל
ופערי יסגור ויחסל.

חי אני בביתי לבדי,
ודואג להכל בעצמי.
שכני ,חברי ומשפחה
מבקרי אותי בשמחה.

שנותי בקבו יעמדו לזכותי
תרומתי תרש לטובתי.
מרפסת תתווס – למכונת הכביסה
קרמיקה תכסה את כל הרצפה.

הכל אצלי קט וצפו 
המחשב נאל לעמוד בחו.
מכונת הכביסה עדיי מחכה
למרפסת סגורה או פתוחה.

ואולי ג יצטר עוד חדרו
שיהיה מקו למחשב וג לשוויו.
השעו צלצל והתעוררתי,
אוי לי ,מה בס! הכל רציתי?

א אורח לביתי יסור
אקבלו בשמחה ובמאור,
א! ללו אי בביתי מקו
כי לבודד לא מרחיבי עד היו.

*מתו! הזדהות ע הבודדי מול הצעת האיזוני
הש שמור במערכת

חוג ההאזנה "נגבה" מארח את הכנר עטור הפרסי $גנדי גורבי '#ביו רביעי  7.7.10בשעה 20:00
במרכז ברזילי .בליווי הרכב מתו תזמורת הפסטיבלי הירושלמית בהדרכתו של ולדימיר ברשבי'#

בתוכנית :ויואלדי $קונצ'רטו בלה מינור ,ס$סאנס " $הקדמה והרונדו קפריצ'יוזו "
סרסטה " $שירי צועניי",טרטיני " $סילסולי השט",פגניני $קאפריצ'יוזו,קרייסלר $ולסי
הנחיה :מאיר מינדל .מחכה לכ חויה אמיתית.
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צעדה עם משפחת שליט
אני הולכת לצעוד ע משפחת שליט ביו שני  5/7/2010מצומת גלילות לתל אביב.
אני מצטרפת למספר חברי שלי מפורו משפחות שכולות שנצעד יחדיו.
אני יוצאת מוקד בבוקר ,נוסעת לתחנת הרכבת באשקלו ,משאירה ש את הרכב ועולה על הרכבת
של  05:46להרצלייה ,ש אוספי אותי ומביאי אותי לצומת גלילות.
בשעה  07:30מתחילה הצעידה לכיוו ת"א ,בתל אביב צועדי ברחובות דר! נמיר ,רח' ויצמ ,רח'
שאול המל! עד כיכר רבי ברח' אב גבירול .בשעה  13:00יתקיי אירוע בכיכר.
חוזרת הביתה ברכבת מתחנת השלו ) יזרעאלי ( לאשקלו עולה על הרכב והביתה.
קבוצה אחרת מנגבה בהנהגת ללבנה לוברני תצעד ביו רביעי  7.7מנע ללטרו.
מי שרוצה להצטר +אלי לצעדה ביו #שני יתקשר אלי ויבור!.
מאשקה ליטבק

בריכת קיבוץ נגבה שעות פתיחת הבריכה קיץ 2010

יולי אוגוסט
בימי ראשו בבוקר הבריכה סגורה לטיפול ונקיונות
שלישי  ,רביעי  $שעות 10.00 $ 8.00
בוקר :
שני  ,חמישי  $שעות 10.00 – 7.00
ערב :

ראשו  ,שני  ,רביעי  ,חמישי
יו שלישי 22.00 – 14.00

19.00 – 14.00

שישי – שבת 19.00 – 10.00 :

ספטמבר
19.00 $ 15.00
ראשו – חמישי
19.00 $ 10.00
שישי  $שבת
ייתכנו שינויי בשעות הפתיחה מעת לעת בהתראה מראש של מספר ימי .
בברכת קי #מגניב
רון עמיתי  -מנהל

*****************************************************************************
אתר נגבה – עדכון ספר טלפונים
בעת האחרונה עדכנתי את ספר הטלפוני הפנימי של חברי נגבה באתר הקיבו .ספר הטלפוני מוג באתר
ולא נית לראות אותו בכל מחשב באר ובעול ,כלומר רק חברי נגבה ותושבי מורשי להיכנס לחלק
המוג ,שבו ג מופיעות החלטות שיחת קיבו ותוצאות הצבע בקלפי ועוד.
מי שרוצה לראות את ספר הטלפוני באתר ,צרי! להיכנס בצד ימי של האתר:
" כניסה למערכת " ש וסיסמא וש נפתח חלו ע סעיפי ואחד מה ספר הטלפוני.
מי רשאי להיכנס " כניסה למערכת " ? מי שקיבל ממני ש וסיסמא.
לפני כשנה חילקתי בתאי הדואר) הישני  ( ...לכל אחד/משפחה ש וסיסמא.
מי שלא קיבל או שכח ,או רוצה ולא קיבל יכול לפנות אלי בכמה דרכי.
באתר נגבה  www.negba.org.ilבצד שמאל למעל – צור קשר.
או למייל הפרטי שלי  mashka@negba.org.ilטלפו בבית – 086774777
לתושבי ההרחבה אנשי צבא ואזרחי:#
עדכנתי באתר חלק קט ממספרי הטלפו של המשפחות שקיבלתי מהמזכירות .רק חלק קט מכ ביקש
ממני ש וסיסמא לכניסה לאתר.מי שרוצה כי מספר הטלפו שלו יהיה שמיש לחברי נגבה דר! האתר,
ואת רוצי לדעת מספרי טלפו של חברי ומוסדות ציבור יפנה אלי.כמו כ א את רוצי לראות את
שאר הסעיפי בחלק המוג ולא קיבלת ש וסיסמא – פנו אלי .מי שגר בנגבה ולא קיבל ש וסיסמא
כניסה לחלק המוג של האתר,יפנה אלי ויקבל .מי ששכח את שמו והסיסמא ג כ יכול לפנות ואשחזר לו.
א שגיתי בש או מספר טלפו – עדכנו אותי בבקשה .שבת שלו#
מאשקה ליטבק /מנהלת אתר נגבהwww.negba.org.il -
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קצרצר מהמרפאה

דוקטור זלדין יהיה בחופש בין ה  4.7.10-11.7.10לצערנו אין רופא מחליף
בשאלות ניתן לפנות אלי בשעות הקבלה
סוניה תהיה בחופש בין  17.7-.11.7אין אחות מחליפה .בשבוע זה דוקטור זלדין יקבל כרגיל
סוניה דגן

מכלול-לחוות בקטן את הקורסים הגדולים

ימים פתוחים במכלול יתקיימו ב 7.7.10וב12.7.10-
מגוון קורסים במגוון תחומים:הורות וזוגיות,מקצועות המגע,רפואה טבעית,פיתוח כישורי מוח
ללמידה,ועוד.מפגשי הכרות לקורסים יתקיימו בין השעות  .16:00-20:00הכניסה ללא תשלום
ובהרשמה מראש טלפון08-8607335 :

ערב שירה בגבעת תום ותומר
ערב השירה ,שהתקיי ב ,24/06/10התנהל בעבירה קסומה ומיוחדת .תר לכ! ,בחלק מהערב ,הירח
שהאיר ,ללא עזרת הפנסי וכמוב האורחי הרבי שהגיעו .את הערב ליוותה גילה חסיד ע חבורת
הזמר "אודי" והינחה שלמה שביט .תה צמחי ,תירסי ,ועוגות כיד המסורת הטעימה ,הוסיפו להנאה.
ואמציה ,שוב אמציה ,לא ויתר והגיש לכל אורח שקית זיתי ,תרומת בני דרו,
ע #הזמנה לערב הבא שיתקיי #ב.22$07$2010 $
תודה ,תודה לבאי לעזרתנו בהתנדבות וברוח טובה :לאה מלי ,אמירה סגל ,שושה ויל ואיל רבר.
וכמוב לאמציה שניידר ,שכל מילה נוספת על עזרתו והשקעתו ,מיותרת.
להתראות,
חגית ויואב

לחובבי זמר בלקני חויה מיוחדת .גילה חסיד וחני ליבנה שרות בלק .אומ אורחלזר בואנו
יו ששי  2.7.10מועדו +30מועצה אזורית אשכול.
כרטיסי בטלפו 089929111:ובערב ההופעה בקופה

דרושה מטפלת לתאומות מתוקות למשרה מלאה מחודש דצמבר
)יהיו בדצמבר בנות חצי שנה(
057$
לפרטי נוספי יש לפנות למיטל שוטלנדר 057$8157056

דרושה מטפלת למשרה חלקית ) 25שעות שבועיות(
לתינוק ב חצי שנה מחודש ספטמבר
yakidana@bezeqint.net 052$
052$606$
לפרטי נוספי יש לפנות לדנה שמחוני606$1830
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עגול
בעיצבו ליווי מקהלת המזלטי ויתושי
הכדור המסכ עובר עינויי אכזריי
זורקי אותו ,בועטי ונוגחי בו בכל הזירה
פשוט מתעללי בו לש "המשחק ".
לא שואלי אותו לא רצונו ללכת
רק מסחררי אותו ורודפי אחריו בכוח!
ונציגי כל העול מצטרפי לפוגרו.
וא הוא תעה בכיוו ,מאשימי אותו בפשע ובגידה
רק מכיוו שהוא אולי עבר ברית מילה ובר $מצווה!
זה לא מעניי א$3אחד א יש לו רגש!
בלי ערנות או אכפתיות למצב הנפש
הרגליי והבוז מענישי אותו בלי הר3
עד שבסו 3נכנע וכמעט גוסס ,רוחו שבורה
בלי אוויר ,קרוע ומותש
נטוש ומבודד בקצה המגרש,
ויותר לא נשאר כל$כ מבוקש,
עד תחיית הגלגול הבא.
בארי גונ ©$ 14.06.2010

פילאטיס גברי#
אמנ #גברי #חושבי #שפילאטיס זה "מתיחות" ומתאי #לנשי ,#א! למעשה מדובר באימו גופני קשה
ואינטנסיבי ,המפתח שרירי ,#מאתגר ומחזק את כל הגו +ומצרי! מחשבה שליטה ואיזו .
ג'וז פילאטיס ,ממציא ומפתח שיטת הפילאטיס ,היה ספורטאי ,מתאגר ואקרובט .הוא פיתח את השיטה
וייש אותה עבור גברי ,חיילי בתקופת מלחמת העול הראשונה ,כשיקו לפצועי מלחמה .לאחר
המלחמה ,השיטה אומצה ע"י רקדני וכל אומני הבמה ,והפכה בהדרגה לאימו גופני חיוני ובעל תוצאות
עבור כל אחד ,בכל גיל ובכל מצב גופני.
בדר! כלל ,גברי מפתחי שרירי ועוסקי בספורט "חד מימדי" – משקולות ,ספינינג ,כדורגל ,ריצה וכד'.
זה אמנ מפתח סיבולת לב ריאה ומחזק את השרירי ,א! מזניח את היציבה ,הגמישות והשימוש הנכו
בשרירי #הפנימיי ,#החשובי #כל כ! לבריאות הגו +בכלל ולעמוד השדרה בפרט.
פילאטיס לגברי מפותח מאוד ברחבי העול וג בקרב ספורטאי מקצועיי כחלק משגרת האימו
הקבועה .הוא מסייע במניעת פציעות ,חיזוק שרירי הליבה והגמשה של כל השרירי .עוזר לשק את הגו
לילך קצף
לאחר מאמ גופני גדול או פציעות מתמשכות.
שימו לב!
מתגבשת קבוצת פילאטיס גברי #בנגבה$לפרטי #ורישו$#ליל! קצ.050$8433464 +
idanlilach@gmail.com

מקומון תרבות
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קבלת שבת
נגבה 2.7.10
יו שישי  9.7.10בשעה  18:00במועדו
נקבל ביחד את השבת.
בתוכנית :הדלקת נרות וקידוש ,שירי וסיפור לשבת.
כול מוזמני!!!
הצוות :חגית גלעד$רז ,עינת הרמ ,עינת שיק ,עינב ארז ,שרו כה.

מונדיאל  $2010משחק הגמר!
יו א'  11.7.10החל מהשעה  21:00ברחבת המועדו
הקרנת משחק הגמר על מס ענק .כיבוד מובטח!
יוזמה וארגו :מועדו הנעורי
חג הקיבוץ 12 ,ביולי  71 -לנגבה
יו שישי  16.7על הדשא הגדול מול הג'אמפו
 $19:30$מפגש חברתי ,שתייה חמה וקינוחי תוצרת בית.
19:30$20:15
 $20:15טקס החג  :ברכת המזכיר ,ברכות למסיימי י"ב ,קבלת שכונת ההרחבה לקיבו #ועוד...
 $20:45המופע המרכזי :דלית פרידמ ולהקת פלייליסט
בתוכנית" :מסעות מוסיקליי בזמ"
חגיגה של שירי עבריי ולועזיי של אז והיו.
שבת  17.7נצא לסיור " :בעקבות האבות"-הכרות ע הסיפורי העלומי של
ביתנו .נפגש בשעה  16:45בשער המזרחי )ליד מגרש הטניס(
נכיר את הסיפור של מתקפת הטנקי והדיפת ע"י אריה באק ויואל גיסיס .נגיע למדרגות
שלא מובילות לשו מקו )סיפור הסליק( ,נעבור דר מקו נפילתו של איצק "יואב" ,נגיע
למגדל המי ההיסטורי )סיפור הרובה של מישקה( ונצפי אל ה"לוקוסט" )הטנק המצרי$
אמריקאי( ,אנדרטת המגיני ובית הקברות הצבאי.
מש הסיור 60 :דקות .מדרי :מאיר מינדל
שימו לב! הכיבוד לערב החג מבוסס על מעשה ידיכ
כל משפחה מתבקשת להביא קינוח :עוגה ,עוגיות ,פירות וכד'..
לילך מרגלית וסיון רוט

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

לקראת החג תתפרסמנה תמונות של תינוקות שנולדו בנגבה השנה כולל משכונת ההרחבה
את התמונות יש להעביר במייל לטלי אריאלי ממשרד "כחל " ב.11.7.מיילkachal_d@negba.org.il:
שלא כבשני עברו,התמונות תודפסנה על נייר רגיל בשחור לב.
כתבות לעלו החג יש לשלוח עד ל.12.7.10תודה מאיה

