עלון שבועי של קיבוץ נגבה
עלון מספר  (2735) 21ל' שבט תשע"א 4.2.11

 14שנה לאסון המסוקים .כביש אספלט מוביל מהכביש הראשי לגבעת תום ותומר

לכל אוהבינו,
רצינו ליידע אתכם שבשעה טובה יש לנו כביש אספלט לגבעה! עתה תוכלו לבוא לבקר ולנסוע בניחותא
מבלי לשקוע בבוץ בחורף ,או להתפלש באבק בקיץ ,וזאת במימונה ובביצועה של הקרן הקיימת לישראל
ובעזרת המועצה האזורית יואב .כמו כן ,לנוחיותכם ,נוספו שני מתקני שירותים ובפינת הפיקניק שוב יש
שולחנות,כולל שולחן לנכים ,במקום אלה שנגנבו.
האביב בא מוקדם השנה .לצד גשמי הברכה שירדו השבוע והפיחו רוח חיים בצמחי הגבעה ,מסביב כבר
פורחים נרקיסים ורקפות! והגבעה מלאה באירוסים ופריחת הרתמים כבר מרימה ראשה.
מוזמנים לבקר ולחוות את יפי המקום.
יואב חגית ואמציה
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מהו גן אקולוגי?
זהי חלקה המוקדשת לחיקוי של מערכת אקולוגית טבעית ,תוך שימת גדש על מגוון ושפע של צמחים .
השלד של גן אקולוגי הוא הצומח הטבעי של המקום בשילוב עם צמחים נוספים שנבחרו על מנת להוסיף ליופיו של הגן,
צמחי תבלין ופרי המשרתים את האדם צמחי רעיה צוף ואבקה עבור הפרפרים והציפורים.בגן אקולוגי יש ניסיון להרחיב
ולגוון את בתי הגידול כך שישרתו מגוון רחב של צרכנים.בגן נתן למצוא חלקות של עצים גבוהים ושטחי שיחים ,סבך
צפוף מול כר פתוח .מירב ההשקעה בגן האקולוגי ,הינה בהוספת צמחים בזרעים ובשתילים על מנת להבטיח את המגוון
הגנטי ופחות בעישוב וגיזום .עונות השנה ומה שהן מזמנות ,מעצבות את מראה הגן .בכל עונה הגן לובש פנים אחרות
והוא משתנה ללא הרף ומעניין תמיד.

עוברים לעלון מקוון
נושא איכות הסביבה עולה מידי יום על סדר היום הציבורי ועוסק לא רק בשאלות של מיחזור
וחיסכון אלא גם בניסיון לשנות הרגלים .לעבור ככל שניתן לשימוש במדיה דיגיטאלית  .בין היתר על
מנת לחסוך בנייר .בשבוע שעבר ללא קשר לפרסום של המשרד לאיכות הסביבה בכיכובו של טל
פרידמן בקשתי מהחברים להעביר אלי במייל או בפתק את העדפותיהם :האם רוצים להמשיך לקבל את העלון מודפס
בדואר או רוצים לעבור לקרוא אותו במייל  ,או גם וגם) .למי שרוצה להסתגל לעלון מקוון(
פניה זו לא כוללת את ציבור החברים שלא התחברו למחשב .לידיעתכם עלון דיגיטלי מקדים את העלון המחולק
בתאי הדואר .מצד שני יודעי דבר סיברו את אוזני שאי אפשר ללכת איתו למקום שגם המלך הולך לשם לבדו.
וכעת הבהרה :מאחר וסוכם שבמהלך חודש פברואר הנושא יבדק -העלון ימשיך לצאת במתכונת הרגילה.
בקשתי :אנא העבירו אלי במהלך השבוע הקרוב את העדפותיכם האם לעבור לקריאה בעלון מקוון או להמשיך
לקבל עלון מודפס .ציינו על פתק לתיבת הדואר שלי או למייל,שם מלא ,ואת העדפתכם.
המייל שלי  pasalski@negba.org.ilתודה .

מאיה פסלסקי

אתר חדש-שבת OPEN

לאחרונה עלתה לאוויר יוזמה בשם" :שבת  ."openפורטל עסקים ובילויים ליום שבת .מה פתוח ואיפה .האם חינם או
בתשלום ולאיזה גיל מותאמת הפעילות).ילדים ,נוער מבוגרים ,משפחות(.המידע מחולק לפי קטגוריות והוא נגיש ונוח
לשימוש .כמו :העסקים שעובדים בשבת לדוגמא ידעתם שאפשר לעשות טסט בשבת ?!  ,בתי המרקחת התורנים בשבת
האינסטלאטורים שיש ,כדי לבדוק מי מהם עובד בשבת אם חס וחלילה יתפוצץ לכם צינור בשירותים ועוד ועוד
 http://www.shabatopen.co.ilאו שבת  openבגוגל .תהנו .ותודה לאסתי הורוביץ שהעבירה את המידע

ההרצאה של יורם עשת מוח ,טראומה וזיכרון המתבססת על ספרו אדם הולך הביתה
תתקיים בקיבוץ שדה יואב הערב ,יום ששי  .4.2בשעה  21:30באסם .מומלץ!
לכבוד  100שנה להולדתו של אלתרמן-אתר בו מרוכזים כל השירים בבצועים מקוריים .שווה ביותר www.alterman.org.il
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על סדר היום.

.1תרבות במיטבה -חג ט"ו בשבט ,מימוש מיטבי של מטרות שהוצבו.
מערכות וארגונים מציבים לעצמם מטרות ויעדים ולא בהכרח בודקות בצורה מקצועית את הפער בין
התכנון והביצוע .לפני מספר חודשים כהמשך לפעילות התרבותית הטובה והענפה הקיימת בנגבה
בשנים האחרונות ,קם צוות נאמני תרבות הטרוגני ותוסס שקיים מפגש פתוח ומעניין באחת השבתות
ושם הוצבו עיקרי המטרות לקהילה המתחדשת.
באותו מפגש רב משתתפים הועלו הנקודות הבאות:
 התבססות על פעילות תרבותית עצמאית.
 פעילות תרבותית המשלבת אירועים לילדים ,למשפחה ולציבור המבוגר.
 שימת הדגש על חגי ישראל והתמודדות עם התכנים של החגים.
 יצירת מסורת המשלבת את ילדי הקבוץ לדורותיהם בפעילות הכוללת.
 פיתוח ויצירת כלים מקומיים בתחומים שונים -מקהלה ,מחול ,דראמה ועוד.
 הרחבת מעגלי המשתתפים.
 הרחבת מעגל העושים.
לפני החג נערך מפגש נוסף של נאמני התרבות ובו הוצבו וסכמו היעדים ועיקרם צוין לעיל.
כמי שנכח בשני אירועי החג ,במסיבה ובטקס הנטיעות ניתן לומר בוודאות מוחלטת שבחג הזה
כול היעדים שציינתי באו לידי ביטוי באיכות בכמות ובתחושת החג הכוללת.
לפני כחודש צפיתי בתוכנית טלוויזיה שעסקה במי שמכונים "על מחוננים" .אחד הנערים )בן (17
הציג מחקר שעסק בזיכרון הקצר של חיידקים הנמשך דורות מספר .הנער החביב החליט לערוך ניסוי
שעיקרו יצירת חיידקים עם זיכרון לדורות רבים ולא בר חלוף .כנמשל למחקר  -תרבות של עם ,קהילה
ומקום טומנת בחובה רצף שיש בו עבר הווה ועתיד .בחג הזה הדברים באו לידי ביטוי בשילוב של
המסורת היהודית ,המרכיבים שיצרנו בתרבות הקיבוצית החילונית הנגבאית והכללית ובהתאמות
לזמנים החדשים .לטעמי הדבר החשוב ביותר זה לא ניצחון ויהיה המתוק ביותר אלא התמדה ,התמדה
ושוב התמדה.
לסיום :יבואו על הברכה כול הרבים שעשו ,נאמני התרבות ,כול מי שהופיע ,יזם ,יצר והשתתף
בחג ,כול הרבים שהגיעו וחוו חוויה מיוחדת ,עובדי הנוי ולירון ב בראשם על היוזמה והביצוע של
הנטיעות ,ומעל הכול סיוון רוט וליאור שיק שניצחו על כול המלאכה.
 .2אישור תקציב האגודה הקהילתית.
אפתח בנימה אישית  -מבחינתי זה היה אחד המהלכים הכי מורכבים והמשמעותיים ביותר
שהשתתפתי בו מאז נכנסתי לתפקיד הן כמזכיר והן כמנהל האגודה הקהילתית .ההחלטה
שהתקבלה מאפשרת לכולנו להרחיב ולהעמיק ולתת סימנים באותה אמירה של "מהי קהילת נגבה
המתחדשת" .תהליך ההתמודדות על התקציב לראשונה בנובמבר  , 2010בו התחדדו ובאו לידי
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ביטוי המצבים המאוד לא פשוטים והמורכבים ,אי ההסכמות ,שונות בתפיסות של מהי הקהילה
שבה נחייה ,תנאים פיזיים מאוד בעיתיים והצורך בפתיחות גדולה כלפי המעגלים השונים בקהילה
הביאה באותה עת לפתרון פוליטי שהיה קשה מאוד לעיכול לרבים ללא כול קשר להשתייכות
הקבוצתית .אבל כבר אז וביתר שאת לאורך כול התקופה שהמערכת עסקה בנושא תקציב 2011
באמצעות צוות מיוחד שהוקם ע"י המזכירות לצורך העניין ועשה מלאכתו נאמנה ,ובהמשך ועד
האגודה והמזכירות שבחרו להוביל מהלך של הסכמות רחבות תוך ויתורים הדדים ,לנהל דיאלוג
מכבד מתוך בחירה ברורה שהיחד המתרקם יהיה ברכה לכולם ההקשבה וההבנה של אחד את
השני יצרו מציאות של שבירת מסגרות קיימות ובסופו של דבר תיווצר מציאות של .WIN-WIN
לשמחתי הצבעה שהייתה בקלפי  131בעד ו 37-נגד נתנה רוח גבית חזקה לראיה הזו.
מעניין לבחון נושא זה גם את דרך התפלגות המצביעים בקלפי כדי לקבל תמונה רחבה יותר.
השתתפו בהצבעה:
חברי ההרחבה 30 -איש.
ב.ב.ב.ב  41 -איש.
קבוץ ישן 71 -איש.
כמובן שלא ניתן לנתח את ההצבעה לפי בעד ונגד אבל יש פה ביטוי להשתתפות רבה של חברי
האגודה.
שתי הערות נוספות:
 חילוקי הדעות לגבי התקציב ומרכיביו לפי מה שלמדנו בתהליך זה אינן בהכרח על פי
ההשתייכות שאנחנו רגילים להשתמש בה.
 אין באמירותיי אלו כדי לפסול דעה לגיטימית שחושבת שצריך ללכת בדרך אחרת.
לסיכום:
אני רוצה להודות לצוות התקציב שהשקיע הרבה מאוד מאמץ ומחשבה :דקל כהן ,אורן מלכין,
מאיר דון ,תמיר אבני וסיוון מסילתי .השקעה שהייתה מעבר לישיבות ולסיכומים והייתה מלווה
בעשייה והסברה ורצון לשכנע במסגרות השונות ,לוועד האגודה שניכנס לעובי הקורה מיד עם
תחילת פעילות ולמזכירות הקבוץ.
מילה אחרונה :מלאכה רבה לפנינו ואני מניח שעוד קשיים לא פשוטים מחכים לנו אבל בעיקר
אתגרים .יש לקוות שכפי שידענו עד היום לנווט את המחלוקות ברוח טובה נמשיך לעשות את זה
גם בעתיד לטובת כולם.
שבת שלום
יונתן ברוק
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יעדים עיקריים לשנת  -2011מתוך תוכנית המשק

בתוכנית שהוצגה בשנת  2011בהנהלה הכלכלית הצגנו את היעדים ותוכנית העבודה .לכאורה רשימה
ארוכה  ,חלקם המשך ליעדים של שנה קודמת או תולדה של אירועים שמתבקש טיפול לגביהם.

בתחום פיתוח העסקים והמשק:
 השלמת ההיפרדות מחמי יואב או קיום הערכת מצב מחודשת.
 הסכם להקמת תאגיד מקרקעין משותף עם תדביק בעניין צל"פ.
 לאחר אישור התב"ע באזור התעשייה גיבוש עיסקה עם ממ"י .
 עיצוב תוכנית אסטרטגית שתבחן חלופות לפיתוח כלכלי.
 במסגרת העבודה  ,ניתוח מקורות ושימושים לעתיד.
 תחילת יישום התוכנית ואיתור כיווני פתוח להשקעה.
 היערכות להעברת המטעים לגד"ש בשנת  2010באופן המיטבי.
 חשמל – יישום המהלך של חלוקת חשמל במסגרת רשות החשמל.
 רפת -גיבוש הסכם שותפות חדש לאור צרכי פיתוח של הרפת.
 גד"ש – מעורבות בתוכנית האסטרטגית של גד"ש דגנים .
 מים – השלמת התקנת מוני מים .שמירה על צריכת מים שפירים.
 פיתוח מקורות מים – בחינה של פיתוח מקורות מים נספים.
 מינהל – הסדרת השכירות }דירות ועסקי{ בהתאם למדיניות ממ"י ,גמר תהליך הסדרת
קרקע במשבצת למטעים
 בחינת התקורות בתחומי השירותים :מערכת המידע ויעוץ משפטי.
 מיסוי -סגירת השומות לשנים  2006-9ובחינת ההשלכות להמשך.

בתחומי צמיחה דמוגרפית ,קליטה ותשתיות }במשותף למוסדות הקיבוץ{:
 הכנת תוכנית אסטרטגית ראשונית שתעסוק בנושאי יסוד :ההיבטים הקהילתיים לסוגי
אוכלוסיות  ,קליטת חברים ושיוך נכסים.
 קידום התוכנית המפורטת לתשתיות וגיבוש ותקצוב תוכנית תשתיות רב שתית .
 החלטה על מתווה לשדרוג התשתיות בהתאם לפרצלציה תוך בחינת מקורות מימון האפשריים.
 בהמשך ,תכנון וביצוע תשתיות למתחם נוסף לקליטה משולב עם מגורים.
 גיוס מקורות מימון לתשתיות ממשרד החקלאות.
 קידום התב"ע למגורים למצב של מתן תוקף.
 היערכות לגמר שלב ב' של התשתיות בעמק חפר.
 בחינת המשך ההרחבה  ,טיפול מול ממ"י והיזם לגבי ההמשך.
 המשך הפעלת בריכת השחייה במודל הקהילתי במטרה להתאזן כלכלית .
 הפניית מקורות להגדלת הפנסיה .
 הערכות להיבטים הכלכליים כספיים של תהליך שיוך הדירות :מיסוי ,מימון לאיזון וטיפול
בממ"י.
שחר טנא .מרכז משק
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הורים יקרים,
שיתוף הורים כצוות מוביל בתרבות הנוער והחזרת המסיבות לקדמותן
אנו מזמינים אתכם בזאת להיות שותפים בתהליך שנערך בביה"ס העוסק בדיונים על תרבות הנוער ,משבר
האמון ובהחזרת המסיבות לקדמותן .במסגרת התהליך נערכו שתי סדנאות בהנחיית נציגי השכבות
הבוגרות לחניכי ט' – יב' בקבוצות מעורבות.
נערכו מספר מפגשי חבר עובדים ,צוותי חינוך ומחנכים ב"צפית" לבניית תוכנית עבודה והמשך תהליך
חינוכי נכון ,מעמיק ומגייס .כחלק מהתהליך הוחלט לשתף אתכם ההורים ולבנות קבוצה מעורבת של
הורים ,מורים ותלמידים לבניית "מסמך אמון" ופעילויות בכיתות לקראת חתימה מחייבת של כלל הורי
וחניכי צפית במטרה להחזרתן של המסיבות לערב.
מפגש ראשון לתחילת חשיבה יתקיים ביום חמישי  10.2.11בשעה  20:00בחדר המורים הגדול ב"צפית".
המעוניינים מתבקשים לאשר הגעה :ענבל ענבר נתנאל – רכזת חברתית 052-6755578
054-7886704

ועד הורים
לילך בן יקר –
נשמח לראותכם!
עדכונים מהנעשה בצפית

.1השבוע נפגשנו )רני טריינין – ראש המועצה ,עופר סלע – יו"ר הועד המנהל של בית הספר ויו"ר ועדת חינוך של המועצה
ואורי מלול – מנהל מחלקת החינוך במועצה( עם נורית ליבנה ז"ק מנהלת בית הספר צפית ,לשיחה בה הודענו לה על

החלטתנו לא להאריך את חוזה העסקתה בתום שנת הלימודים הנוכחית .נורית נמצאת בשנה השנייה לתקופת
הניסיון שלה .מצאנו לנכון לקבל את ההחלטה על רקע התרשמותנו מנושאים שונים אותם בחנו ,משיחות עם מורים
ומהכרותינו את המתרחש בצפית.
ההחלטה התקבלה בשיתוף מלא של מפקחת בית הספר במנהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך.
ביקשנו מנורית להמשיך ולנהל את בית הספר עד סוף שנת הלימודים ולשמחתנו נענתה לכך.
אנו מצפים מכל השותפים ,צוות המורים והעובדים ,ההורים וממערכות המועצה המלוות כי יירתמו למאמץ משותף
להביא את השנה – בהובלתה של נורית לסיום מוצלח לטובת תלמידי בית הספר ,עובדיו וקהילת יואב כולה.
.2השבוע התפרסמה בעיתון הארץ כתבה על "פרשת סמים" שהתחוללה בצפית.
לאחרונה גברו השמועות על שימוש של מתבגרים בבית הספר וביישובים בסמים )יש לציין שקיימת גם בעיית שימוש
באלכוהול בקרב בני הנוער( הגורמים המטפלים :חינוך ,מתנ"ס ורווחה פעלו במהלך התקופה האחרונה כדי לקדם את
הטיפול המערכתי בנושא .בית הספר התיכון "צפית" פעל בהתאם לדרישות חוזר מנכ"ל כדי לטפל בנושא באופן
רציני ואחראי  ,פעילותו גובתה הן ע"י הפיקוח והן ע"י מחלקת החינוך .הפעילויות בנושא סמים ולאלכוהול הינן
מגוונות וכוללות תוכניות מניעה ,הסברה ובעת הצורך גם התמודדות עם בני נוער מעשנים ושותים ,חיבור המשטרה
לנושא נדרש הן מתוקף החוק והן מתוך רצון להבהיר כי לא נאפשר ולא נסכים שימוש בסמים במערכת החינוכית
והיישובית .רק לאחרונה השתלבה במועצה עובדת חדשה שתשמש כרכזת פרויקט מציל"ה ,שתפקידה לרכז את
הנושא באמצעות חיבור כל הגורמים השותפים .מנהלת בית הספר גילתה אחריות רבה בדרך הטיפול בנושא ועשתה
את המוטל עליה תוך קבלת גיבוי מלא מבעלי התפקידים הרלוונטיים במועצה.

עופר סלע )שדה יואב(
יו"ר הועד המנהל – צפית
יו"ר ועדת חינוך – מ.א .יואב
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אתר קיבוץ נגבה נגבה

כתובת אתר נגבה – www.negba.org.il
באתר תמצאו ותוכלו לקרוא על ענפים ,יזמויות של חברים ,תוצאות הצבעה בקלפי ,הודעות לחברים
מהמזכירות ועוד ועדות ,ספר טלפונים ,העלון השבועי וכן כמה גשם ירד.
מי שגר בנגבה ואין לו קוד להיכנס לאתר לראות דברים פנימיים שבאתר :ספר הטלפנים ,הודעות
לחברים ,תוצאות הצבעה בקלפי ,יפנה אלי לקבל קוד ,ויוכל לראות את באתר את הכול.
מי שרוצה לפרסם עצמו באתר כמו ענפים קטנים ,יזומות אישיות של חברים כולל חברי ההרחבה ,יפנה
אלי ואפרסם אותו באתר.
חברת "מגוון" בקיבוץ העירוני בשדרות היא זו שמתחזקת לנו את האתר,
בגלל שדרוגים בחברת "מגוון" אתר נגבה ייסגר לעלות קבצים כמו את העלון השבועי ושאר הודעות
מ –  14/2/2011עד  .28/2/2011אני מצפה בקוצר רוח להודעות של ועדת תרבות על הפעילות שלה,
ונאדה.
לתקשורת איתי – mashka@negba.org.il
שבת שלום
מאשקה ליטבק

מנהלת אתר נגבה ומודדת הגשם.
*********************************************************************************************************
הודעה חשובה לילדי כיתה א' בקיבוץ נגבה!!
ילדי "תפוז" מזמינים אתכם לבוא ,להתארח ולהשתתף בפעילות מיוחדת ביום חמישי
ה .10.2-המדריכות יחכו לכם בתחנת ההסעה עם חזרתכם מבית הספר.
יחד נעלה לאכול ארוחת צהריים בבית הילדים ואחריה תהיה פעילות משותפת לכל הילדים.
הפעילות תסתיים בשעה  .16:00מחכים לראות את כולכם!!!

ילדי "תפוז"

הורים אנא אשרו את השתתפות ילדיכם עד יום שלישי ,על מנת שנוכל להתארגן עם ארוחת הצהריים.
) שיקמה , 0544-709931 -סינטיה כהן (0507-438619 -

תודה רבה!!!!!!!!
תודה רבה לכל ההורים ,סבים ,דודים ,אורחים ואורחות שבאו להתארח בבית הקפה שלנו.
שמחנו מאוד לקבל הזמנות ,להגיש ולארח .מקווים שנהניתם ושהיה לכם טעים!
מי שלא בא -חבל! נשמח לראות את כולכם בפעם הבאה!
ילדי "תפוז".
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חדשות "בגן המייסדים"
מיצג פעמונים מעשה ידיה של נאוה לברן נחשף לציבור הנגבאי וגם לכל באי הגן וסביבתו.
מוסיף לתרבות הסביבתית ולנו קצת גאווה .יישר כח לנאוה.
פסלים שנפלו 4 .פסלים הוזזו ממקומם עקב ערעור בסיסם .על מנת שלא לגרום לנזק מיותר הם הושכבו
על הדשא .אני מקווה שתימצא דרך בעזרת כוחות מקומיים לעגן אותם מחדש.
הנצחת המייסדים .לאחר פרסום הרעיון להנציח את שמותיהם של מייסדי הקיבוץ על גבי לוח מיוחד,הגיעו
אלי מספר תגובות ברובן תומכות.למרות זאת,תוך בדיקת השלכות נוספות ,נראה לי שבשלב זה,הרעיון
יוקפא לזמנים אחרים.
אילן גורן

דרוש/ה מזכיר/ה זמני/ת לתיכון "צפית" בכפר מנחם להחלפה של מזכירה בחופשת לידה.
הגדרת התפקיד :מזכירת מנהלת ביה"ס .דיווח משכורות מורים ועובדים.
תאריך תחילת עבודה משוער. 15.3.2011 :היקף משרה 100% :תקופת העבודה כ 3-6 -חודשים.
לפניות ניתן להתקשר לאסא ברק052-8602318 :

תרבות בנגבה – יום כיפור
התנדבנו ,אמירה סגל ושושה וילן לציין את "מועד יום הכיפורים".
לצורך כך ,מזמינות חברי קהילה נוספים לחיזוק הצוות.
אנו מעוניינות לבנות מודל לקיום המועד בקהילה המתגבשת .ובאופן מעשי להכין את תכני המועד הבא.
נשמח לקבל פניות לנייד של שושה  050-5262492דואר אלקטרוני vilan.g.s@negba.org.il

עיצוב מתנות אישיות בעבודת יד
זרים מתוקים
דברים יפים לרגעים בלתי נשכחים

הדרך המושלמת להביע הערכה/תודה
מתאים כשי לאורחים באירוע ,לעובדים ,ללקוחות  ,חברים
ומשפחה.
יפעת אסרף 077-4003931 ,057-8285183
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עיסת נייר -מפגש היכרות

לאור מיעוט נרשמים ומספר מתלבטים ,נקיים מפגש להיכרות עם החומר -חינם!
ביום שני ה 7.2 -בשעה  10:00ב"נטשה" לשעבר.
במפגש תינתן הזדמנות להתנסות בעיסת נייר ולראות עבודות שונות אותן ניתן ליצור.
כולם מוזמנים
***********************************************************************************
שיר לאריאלה ממפעל הפיס .מאת *צ'רלי

מתי תבוא בת קול ממרחקים
תודיע שזכיתי בכמה אלפים
אפילו אוטו קטן את ליבי יחמם
אך הטלפון נשאר דומם

הו אריאלה לי את כה חסרה
בלעדיך העולם לא שווה אגורה
לזרים את נותנת בשורות והבטחות
רק אותי השארת לבד עם הדמעות

כוסס ציפורנים שערות כבר לי אין
וכל צלצול מרמז לי שאת זו אכן
עשיתי מנוי ומילאתי טפסים
אך עדיין לא שמעתי את קולך המקסים

חסר כל ועצוב אחכה בחדרי
אולי יום יבוא ואלי תתקשרי...

ברכות ואיחולים

ברכות לדין פרכטמן שהצטרף לשורות הנהגים .סע לאטך ותגיע בביטחה .בית נגבה

שמחה כפולה
ברכות חמות למאור ואוהד כץ
להולדת הבנות רומי ונועם ,אחיות לגילי
לסבים המאושרים נעמה ונדב סיון ולכל המשפחה המורחבת להולדת הנכדות
רק נחת ושמחה .מזל טוב .בית נגבה

לציפי ויהושע בורקו ברכות ומזל טוב להולדת הנכדה
בת ליוגב ושרונה.
רוב אושר ונחת בית נגבה

טיול משפחות" -מתחת לאף"

הטיול שנדחה מהשבוע שעבר יתקיים ביום שבת 12.2.11בשעה 9:30
באותו המסלול:בוסתן תמר ליד משואות יצחק .מתאים לכל גיל.כל הפרטים בשבוע הבא
להתראות! דבלה וסיון
pasalski@negba.org.ilהפקה ועריכה :מאיה פסלסקי ,טלפון ,4880 :נייד 050-8698193 :לתגובות והערות:

