עלו שבועי של קיבו נגבה
עלו מספר  (2711) 45כו' אב תש"ע 6.8.10
עטלפי פירות בשכונת ה"סוסים"

צילומים :בארי גונן
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 399מילים על הטלת פצצה גרעינית על הירושימה .היום לפני  65שנה )( 6.8.1945
ב 6-באוגוסט  1945בשעה  8:16בבוקר הותקפה הירושימה בנשק גרעיני .מזג האוויר היה טוב ,ודבר לא מנע את
השלמת משימתו של מפציץ ה" B-29-אנולה גיי" של חיל האוויר האמריקני שנשלח להטיל את פצצת "ליטל בוי"
מעל העיר.צופר אזעקה הופעל בתחילה בעיר ,בעקבות מטוס בודד של חיל -האוויר האמריקני שנשלח לבדוק אם תנאי
מזג האוויר מתאימים לתקיפה ,ומשחלף ,האזעקה פסקה .משהתרחק המטוס ,תושבי העיר חזרו לשגרה ,דבר שהביא
לתוצאות הרסניות בהרבה -כשלהק המטוסים השני הגיע האזעקה כבר לא הופעלה ותושבים רבים שהו ברחובות.בשעה
 8:16הוטלה הפצצה מעל מרכז העיר והתפוצצה בעוצמה של כ 15-קילוטון  .TNTבדקות שלאחר מכן הבחינו ברדיו
היפני וברשות הטלגרף שתחנותיהם באזור הירושימה אינן פועלות עוד.השלטונות הצבאיים ניסו ליצור קשר עם הבסיס
בהירושימה ,ונחרדו משתיקתו המוחלטת .מאחר שהיה ידוע שמספר מטוסי האויב שחגו בסביבתה היה מועט ,לא היה
להם הסבר לדיווחים המקוטעים שהחלו לזרום על פיצוץ אדיר שנצפה בעיר.הניצולים הבודדים דווחו על כדור אש ענק
שהאיר את האזור באור חזק )הזכירו אור שמש( שעלה למעלה בצורת פטריה וכשלמטה נוצר רדיוס ענק של הדף
במהירות הקול שהרס כל דבר בדרך עד למרחק של כמה קילומטרים והחשיך את כל האזור.קצין צעיר נשלח להירושימה
בדרך האוויר כדי שיעדכן על המתרחש בה .הוא ומלוויו נדהמו מהחורבן הגמור שמצאו ,והחלו בארגון סעד רפואי להמוני
הפצועים .כשהצבא היפני הגיע לעיר חולצו אך רק אנשים שהיו בריאים .נאסר לתת מים ועזרה לאנשים שנכוו ברוב חלקי
גופם..כמה שעות אחרי שהפצצה הוטלה החל לרדת גשם .הטיפות היו שחורות כתוצאה מהקרינה הרדיואקטיבית
שנוצרה במקום .הן חלחלו דרך פטריית העשן שהייתה מעל הירושימה .האנשים שנכוו קשה זעקו למים וכשירדו טיפות
הגשם מהשמים החלו אנשים לשתות את המים הרדיואקטיביים ,מה שהביא למספר עצום של מתים בקרב הניצולים
ששרדו את הפצצה .רק שש עשרה שעות אחרי ההפצצה הודיעה ארצות הברית על כלי המשחית החדש שהיה בידה,
ובכך יידעה את היפנים על הגורם לאסונם .במקום התגוררו כ 245-אלף תושבים .כ 83-אלף מתושבי העיר נספו מיד
ומספר דומה נספו בעקבותיו במהלך הימים והשנים שאחרי .מדי יום מצאו את מותם כ 100-איש שנפגעו מתופעות
הלוואי .אחרי מלחמת העולם השנייה התאוששה העיר ,והשתתפה בתהליך התיעוש המהיר שפקד את יפן כולה .מבניה
המודרניים מאופיינים בזכוכית ופלדה .הירושימה מכריזה על עצמה כעיר השלום העולמית ,ומציינת ב 6-באוגוסט מדי
שנה את יום הזיכרון לחללי הפצצה .הוקמה בה אנדרטת זיכרון המוקדשת לשלום .באוקטובר  2009הודיעה
הירושימה על כוונתה לארח את האולימפיאדה בשנת  2020במשותף עם העיר נגסאקי כאשר האולימפיאדה תהיה
בסימן "עולם נקי מגרעין" ).מתוך ויקיפדיה(
**************************************************************************************************************
*גלגלי גיהינום

הקדוש ברוך הוא ,הרחמן שבשמיים
מי נתן לקוצרים חרבות עגולות
לשחוט ולפצוע ,בלי חרפה
בכרכרות של אבדון,
במרכבות דורסניות
שפתאום מגיחות
ומקום לא משאירות לברוח ?
מי הם למנוע מילד הזכות
לתחילת חייו בתוך חיק של בטיחות,
לנשיקתו הראשונה או ללילה תמים של אושר,
לדמדומיה של טהרתו,
ולשחר של התפעלותו ?

מי נתן לנהגים הרשעים את חרמשם ואת מגלם
לגזור את הפרחים ,לקטוף את לבלובם
לטבוח את התקווה והגאווה של המשפחות.
לקחת חייו של בן בטרם עת,
ולקטום עלי כותרת כה יקרים ונאים?
אין עונש שמתאים לאותם פושעים נוראיים!
יש יותר מדי קטל ,יותר מדי קורבנות,
יותר מדי ניצולים הרוסים עם גפיים שבורות,
יותר מדי לוויות עם יותר מדי זרים ריחניים
יותר מדי יגון ,יותר מדי ארונות קטנים,
יותר מדי מתאבלים ,מייללים ובוכים,
ולא מספיק חוקים למנוע המשך הרצח בדרכים!

בארי גונן –נגבה-כתב באנגלית ותרגם ©18.11.08
השיר מובא שנית בעקבות הידיעות על התאונה המזעזעת בין קרית גת לגלאון
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סיפור מהחיים-תלאותיו של אסיר ציון
לפני שבועיים פורסם במוסף *סופשבוע של מעריב ראיון עם ולדימיר בוקובסקי )* 25.7.10קן הקוקיה
הסובייטי ,מאת אלון הדר(מי שחשף את אחד הפשעים השמורים ביותר של המשטר הסובייטי -אישפוז כפוי
של אזרחים ומתנגדי משטר בבתי חולים לחולי נפש .בוקובסקי הצליח להבריח למערב תמלילים ועדויות על
הטיפול הכפוי שנעשה במתנגדי המשטר ובעקבות הפרסום שוחררו חלק מהאסירים.
ברוך שילקרוט מוזכר בכתבה כאחד משני הישראלים היחידים שעברו אישפוז בכפיה בבית חולים לחולי נפש
ושוחררו.כשדיברתי איתו בעקבות הפרסום ,הסתבר שפרק שלם מתוך זיכרונות שכתב מוקדש לאותה
)מאיה(
תקופה.
להלן הסיפור...

ברוך ...:הסיפור שלי מתחיל בסוף שנות הששים ) , (1969כשנה אחרי הפלישה של רוסיה לצ'כיה,
כחלק מדיכוי המהפכה השקטה הידועה בכינויה "האביב של פראג" .נחשפתי לכתבי הדיסידנטים
)מתנגדי משטר( ואף פרסמתי על דעת עצמי כרוזים באוניברסיטה בה למדתי ,בגנות המשטר.
באוגוסט  1969נאסרתי ע"י הק.ג.ב ובמשך  3חודשים עברתי חקירות .לאחר שסירבתי להודות
באשמה שטפלו עלי החוקרים  -הם ניסו שיטה אחרת והעבירו אותי לבית חולים פסיכיאטרי לצורך
איבחון) .וכאן הסיפור מתקשר לנאמר בכתבה שפורסמה במוסף מעריב(  ...מאמצי החוקר התרכזו בנסיון
לשכנע אותי להודות ב"פשע הנורא" שעשיתי  .מאחר וכל התקפותיו עלו בתוהו הוא החליט לנסות
לתקוף אותי מזווית חדשה ומפתיעה.
קראו לי לחקירה .הגעתי לחדר בו ישבו  3אנשים נוספים ..החוקר הודיע לי שאנשים אלה הם
פסיכולוגים ושהם באו לעשות אקספרטיזה )אבחנה( פסיכיאטרית עלי .הם התחילו בחקירה
צולבת .המטירו עלי שאלות ולא נתנו לי אפשרות לענות ..אחד שואל וכשהתחלתי לענות ,השני
מתערב ושואל עוד שאלה ,כך שהייתי כבר מבולבל לגמרי .חשבתי שהם רוצים להפחיד אותי.
הייתה לי הרגשה שמולי נמצאים אנשים משוגעים לחלוטין שמנסים למשוך אותי לתוך השיגעון
שלהם.
ומה אפשר היה לענות על השאלה" :אתה חושב שאתה מנהיג של המהפכה העולמית?".
או עוד יותר גרוע" :אתה רצית לכבוש את מוסקבה בראש שיירה של צבא עם טנקים ומטוסים?".
הם הפריעו אחד לשני לדבר .ההתנהגות העצבנית והמטורפת לחלוטין שלהם עשתה רושם כאילו
אני נמצא בבית משוגעים .ב"אקספרטיזה" מסוג זה הייתי צריך לשתוק וזהו .אבל למסקנה הזאת
הגעתי רק מאוחר יותר ואחרי לא מעט תלאות וניסיונות הפחדה.
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באותה עת לא חשבתי הרבה על משמעות ה"אקספרטיזה" הזאת .אף פעם לא היו לי בעיות
פסיכולוגיות .מי שהכיר אותי ציין במיוחד את קווי האופי החזקים שלי – שקט נפשי ויציבות.
הייתי מזועזע כאשר אחרי שבוע החוקר נתן לי לקרוא את מסקנות ה"מומחים" .התברר שהם גילו
אצלי "פרנויה בזרימה רפויה עם שיגעון גדלות" .להצדקת המסקנה שלהם הם הביאו עדות של
אחותי מירה ז"ל ,שאמרה" :פעם אחת הוא נעלם מהבית וחזר אחרי חודשיים") .עובדות נכונות( ,אבל
מכאן למחלת נפש – מה הקשר?! אני לא חושב שהייתי ראשון שברחתי מהבית ובוודאי לא אחרון.
ה"ארגומנט" השני במסקנות שלהם הייתה עדות של אחת הסטודנטיות שלמדה איתי .היא אמרה
שאני תמיד הייתי עם אף גבוה ופעם אמרתי לה שאני "אדם מהטיפוס החדש" .בחורה זאת סבלה
מרגשי נחיתות וכנראה הרגזתי אותה במשהו והיא נקמה בי "נקמה נשית".
אחרי חצי שנה של חקירות זה היה כל מה שה"מומחים" שלי יכלו להוציא ממני .בסוף המסקנות
הם ציינו שעל מנת לבסס את הדיאגנוזה שלה -צריך לשלוח אותי לבדיקה בבית חולים פסיכיאטרי.
כך הגעתי לבית החולים הפסיכיאטרי המיוחד של מערכת בתי הכלא ברחוב ארסנלני ליד תחנת
הרכבת הפינלנדית בלנינגרד .התנאים הפיזיים דומים לבית הסוהר .אלא שפה ניסו להפעיל על
החולים לחץ פסיכולוגי .אם באמצעות חולה מדומה ששתלו בחדר כמו במקרה שלי ,כאשר החולה
ששכב במיטה לידי ,סיפר לי שחלם בלילה שמישהו מצווה עליו להרוג את האיש שנמצא איתו שזה
הייתי אני  -נבהלתי מאד .שמחתי שאחרי זמן קצר הרופאה נעתרה לבקשתי ולבקשת אסיר נוסף
והוציאה אותי מהחדר.
במשך כל זמן שהותי בבית החולים ניסתה הרופאה להפעיל עלי לחץ שאודה באשמה  ,אוותר על
השקפת העולם שלי ואבקש סליחה .היא הזהירה אותי שאחרת מצבי עלול להיות גרוע הרבה
יותר .למרות החשש והפחד שאני עשוי להיסגר בבית חולים פסיכיאטרי למשך שנים -לא הסכמתי
להודות במה שטפלו עלי)..הייתי עד לאנשים שקיבלו זריקת גופרית והפכו אחר כך "לזומבים" ואף איבדו את
שפיות דעתם (.לקחתי את הסיכון.
בסופו של דבר אחרי חודש קראו לי למשרד .ישבו שם כ" 20-רופאים" .הבנתי שזאת וועדה
רפואית שצריכה להחליט האם אני שפוי או לא .במרכז החדר ישב איש זקן וקטן -ה"גנרל".
הוא שאל אותי הרבה שאלות) .בדיעבד הסתבר לי שהוא היה מנהל האגף שבו אושפזתי בבית-החולים(.
שוב הומטרו שאלות מכל מיני כיוונים .הרופאים נכנסו אחד לדברי השני ,כמו שזה היה בזמן
האבחון שעשו לי בק.ג.ב .השאלות היו מטופשות לחלוטין .הייתה לי הרגשה שאני האדם היחיד
השפוי בין חולי הנפש .בסוף ה"גנרל" אמר לי" :אתה תצטרך לעמוד לדין ולשלם על המעשים
שלך ".מהמשפט הזה הבנתי שהם החליטו שאני אדם בריא .באותו יום אמרו לי לאסוף את
החפצים .הייתי מאושר שסוף-סוף נפטרתי מבית החולים .בהשוואה לבית-החולים הפסיכיאטרי
הכלא של הק.ג.ב .היה נראה כמו בית-הבראה .אני בחוץ ושפוי.
בכך לא הסתיים עניני  .הועמדתי למשפט ונגזרו עלי  3שנים במחנה עבודה בתנאים מחמירים.
אחרי השחרור הראשון בא מאסר נוסף של שנתיים .אחרי  5שנות מאסר נעתרו השלטונות
לבקשתי והורשיתי לעזוב את ברה"מ ולעלות לארץ .וכל השאר היסטוריה....
ברוך שילקרוט

השבוע בבית נגבה 6.8.10

סיכום ישיבה צוות מגורים-הדו"ח של שחר

בתחו התשתיות התכנו והקליטה מתוכנני להתקד בנגבה מספר תהליכי  .לצור כ ,בדומה
למנהלת הפרויקט של עמק חפר ,הוק צוות שיטפל וירכז את הנושאי .
בצוות חברי" :רמי אבני,יונת ברוק ,ג'וני כה ,שחר טנא ,יוני שניידר .להל תוכ ישיבת הצוות.

סיכום ישיבת צוות מנהלת מגורים 27.7.10
נוכחי" :יונת ,רמי ,ג'וני ,שחר ,יוני.
סוכ":
 .1מטרות הצוות :לרכז כל תהליכי הבניה בנגבה ע"י גור אחד .הפרויקטי ה :עמק חפר ,קרווני,
משולש ,וכ בניה במגרשי בודדי .תפקיד הצוות להוביל מקצועית את התכנו והביצוע.
נושאי תכנוניי עקרוניי יובאו ג לצוות התכנו של הקיבו.#
 .2איתור פרויקטור  :עד סו %אוגוסט יתקיימו פגישות ע מועמדי ע"י רמי ,ג'וני ושחר.
הפרויקטור אמור להולי את התכנו ואח"כ את הביצוע וקיו האינטגרציה ע הבני.
 .3קשר ע" עמק חפר  :יוני יהיה איש הקשר וימסור דיווח על התקדמות האישורי והבניה.
 .4ליווי בניה ושיפוצי" :בניה חדשה שהינה שיפו #יוחלט לגופו של מקרה א הליווי יתבצע ע"י ר .בנייה
בלבד.
 .5קשר ע" בנקי" – לצור העמדת משכנתאות לבני* ליווי ע"י שחר ואהרלה.
 .6קידו" תכנו מפורט  :יש לזמ את אבי חינקיס )שעשה את הפרצלציה( לפגישה .בהקד בהמש לזמ את
המתכנני לפגישה לצור תחילת עבודת התכנו ,יוצאו הזמנות עבודה
סיכ":שחר טנא  /מרכז המשק
מה קורה עם הפנסיה שלנו
שלו" לפנסיונרי" ואלו שבדר(
בחודשי האחרוני היו התפתחויות משמעותיות מאוד בקר הפנסיה שלנו.
להבהרה בנושא שמות :קר הפנסיה שלנו נקראה " קר הפנסיה הע"ל " )הע"ל פירושו הסתדרות עובדי לאומית(.
הש "תשורה" שיי בעצ לסוכנות הביטוח שדרכה מתנהל הקשר השוט %שלנו ע הקר.
כזכור הולאמה קר הע"ל על ידי המדינה בגלל ניהול כושל ובחודש מר 2010 #היא נמכרה לחברת פסגות.
מאז הקר נקראת "פסגות הע"ל".
העברת הקר לפסגות תשפר ללא ספק את הניהול והביטחו שלנו לשרידותה של הקר לאור זמ.
השבוע התקיי" כנס של פסגות הע"ל ע" נציגי הקיבוצי" ונמסר מידע מאוד מעודד לגבי ניהול הקר
וחיזוק הקשר ע" העמיתי" )אנחנו( .החברי כבר קיבלו דיווח ראשו שהוא סיכו רבעו ראשו של 2010
מפסגות ומעתה יתקבל דיווח רבעוני לכל עמית בקר .כמו כ הקר עובדת עכשיו על אתר אינטרנט בו כל
אחד יוכל לראות או ליי את מצבו בכל יו .בכנס הוצגה מדיניות ההשקעות של הקר והשינויי שנעשו
בה ,ב*  7החודשי הראשוני של השנה התשואה בקר הייתה  8.9%שזו תשואה מעולה בהתחשב במדיניות
ההשקעה הזהירה הנקוטה בה .נכסי הקר עלו מ  6.5מיליארד שקל למעל  7מיליארד וג זה סימ מעודד.
נקווה רק לטוב .
אהרלה קאופמן /צוות פנסיה
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שלו לכול!
בשבועות האחרוני הולכת וגוברת לה תופעה שבה חברי קיבו) #אולי א %ילדי (
מתעסקי במערכות ההשקיה וזאת מבלי לדווח לחברי הצוות .א %על פי שבדר כלל
הדבר נעשה בכוונה טובה )לעצור נזילה( במטרה לחסו מי .בפועל ראשי מערכת ההשקיה )שיברי( נשארי
סגורי לתקופה ארוכה והצמחי אינ מקבלי את כמויות המי הנדרשות.
אני מבקש בכל לשו של בקשה  :לא לגעת במערכות ההשקיה .א" נתקלת" במפגע  ,נזילה או משהו
דומה+יש לדווח לאחד מחברי הצוות.
נושא נוס %הקשור ג הוא במי הוא נושא ההשקיה  .אנו נמצאי עכשיו בשיאו של הקי #ובשיאו של
גל חו .חשוב ורצוי להשקות ג את הצמחי וג את המדשאות .הדבר חייב להיעשות בצורה אחראית
מחושבת ומבוקרת).הכוונה להשקיה בגינה הפרטית( .מכסת המי של נגבה קטנה  ,מחיר המי גבוה וכל טיפה
קובעת .. .יש להשקות בחוכמה ובמידה  ,כ שהמי יספיקו לצמחיה בהתאמה למכסת המי המוקצבת לנו.
צמחי ועצי שסביב צינורות טפטו , %רצוי להשקות למש  4*6שעות בשבוע .מדשאות בי שעה לשעה
וחצי שבועיות לא יותר! כל שיטת השקיה אחרת היא בזבזנית ולא מתאימה למכסת המי שלנו.
הפורד של הנוי
החל מהחודש  ,כל שימוש פרטי בפורד של הנוי יהיה כרו בתשלו .הטרקטור הזק נכנס למוס
חדשות לבקרי ולא פע בעקבות שימוש פרטי של חברי .התשלו יהיה סמלי א הכרחי...
פינת מיחזור :שתי פינות המיחזור עברו שיפו #ומתקני המיחזור מונחי כעת על משטח בטו מסודר :
אחד ליד מגרש הטניס ואחד בשכונת ההרחבה .בהזדמנות זאת אני מבקש להזכיר לכול שבקרטוניות
יש לזרוק רק קרטוני ולא שו דבר אחר .לא שקיות ולא קלקר.
תודה מראש
לירון ברזילי  /רכז הנוי

תיקוני לד של נעמי ויל
שמאי גוטליב ז"ל )בעלה של רחל סמיד( בא מקיבו געתו.
עדנה למד)נשואה לעידו למד( בת גליל י .
תוספות לד של עסקי
עידו למד :מנהל מוס! קצי רכב קצי בטיחות ותעבורה ,יוצא חברה להשכרת רכב,
יעו במחיר סמלי הכוונה לקניה והחלפה של רכב 050%7389266 08%6774826
משעות הבוקר עד השעה  23:30בלילה .
גני בוש %גינו בניחוח אחר
יוסי אוחיו%הנדסאי אדריכלות נו
נייד . 050%6538661 :פקס 08%8586519 :מיילyossio565@walla.com :
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קורס מצילים בריכה
בתאריך  1.9.10ייפתח קורס מצילים בבריכת קיבוץ שדה יואב
בפיקוח ממשלתי של משרד התמ"ת
את הקורס ינהל דני פורת ,לפרטים דני פורת 054-4874382
* מתאים במיוחד לחיילים משוחררים ולצעירים לפני גיוס צבאי.
נתן בר /מחלקת ספורט מ.א.יואב

מכרז לרכז מצילה מתנ"ס יואב /מועצה אזורית יואב
תאור התפקיד
מיפוי צרכי האזור בנושא התנהגויות בסיכו )בעיקר ילדי ונוער(
הפעלת תכנית אזורית הכוללת :ריכוז ,תיאו ,שיווק ויזמות של המאבק בנושאי האמורי תו יצירת
אינטגרציה ב המערכות השונות .בניית פרויקטי" העוני לצרכי האזור.שיתופי פעולה ויצירת קשרי
לביסוס התחו,גיוס משאבי לפעולות .חיבור לישובי המועצה בנושאי הרלוונטיי בניית צוות מקצועי
למניעה וטיפול בהתנהגויות חריגות
היק -משרה:חצי משרה
כפיפות
כפיפות ניהולית :מנהלת המתנ"ס
כפיפות מקצועית :רכז אזור מצילה * במשרד לביטחו פני
כישורי" נדרשי"
תואר אקדמי בתחו מדעי החברה/חינו קרימינולוגיה ,עבודה סוציאלית.
כישורי ניהול וארגו ,שיווק ,גיוס משאבי .יכולת הבעה בכתב ובע"פ .ניסיו בעבודה קהילתית.
ניסיו ויכולת עבודה הפעלת צוותי רב מקצועיי .תקשורת בינאישית ,ויחסי אנוש טובי.
ידע בהפעלת מחשב.
התפקיד כרו( בניידות מרובה ועבודה בשעות בלתי שגרתיות.
המעונייני" מוזמני" לשלוח קורות חיי" למייל noar@yoav.org.il :ו/או לפקס 08+8500756
עד לתארי(12.8.2010 :
מכרז רכז מחלקת ילדים ונוער מתנ"ס יואב
תחומי אחריות
אחריות על תחום הילדים והנוער באזור המועצה האזורית יואב
היקף משרה:
משרה מלאה.
תיאור התפקיד:
יזום ותכנון תכניות פעולה לילדים ונוער .הדרכה מקצועית וליווי צוות מדריכים
פתוח תוכניות חדשות ושמירה על מסורות קיימות ,פתוח ביסוס תנועת נוער אזורית,גיוס משאבים לתחום.
עבודה עם מערכות החינוך – בתי ספר ומערכות חינוך יישוביות ,שתופי פעולה וחיזוק קשרים עם גורמי חוץ
הכנת תקציב ואחריות לביצועו,חבר פעיל בצוות המתנ"ס ושותף באחריות להשגת מטרות המתנ"ס.
כפיפות:
למנהלת המתנ"ס.
כישורים נדרשים:
השכלה אקדמאית בתחומי חינוך או קהילה .ניסיון בעבודה עם בני נוער ,ניסיון של  3שנים לפחות בעבודה חינוכית.
ניסיון בליווי והדרכת צוותים חינוכיים,היכרות עם מועצה אזורית ) סביבה כפרית(,יכולת ניהולית וניסיון מוכח
ניסיון ויכולת בהכנת תכניות פעולה ,תקציבים וקיום מו"מ עם גורמים שונים .יכולת ביטוי טובה בכתב ובעל-פה.
נכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות ,.יצירתיות,יכולת מנהיגות והובלה,תקשורת בינאישית גבוהה,שליטה באנגלית
המעוניינים מוזמנים לשלוח קורות חיים למייל noar@yoav.org.il :ו/או לפקס 08-8500756
עד לתאריך12.8.2010 :
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שלו לכול,
ותיקי נגבה מכירי היטב את הסיפור על "קאבורק יעקוביא " .אבל לטובת אילו שלא מכירי
הסיפור מתחיל כ" :בעמק יפה בי כרמי ושדות עומד קיבו #ע הרבה דלתות ....בא יעקוביי  ,עומדי
מסביב השכני ,מסבירי לו פני :הנאה הקיבו #בעיני? נאה ...הנאה החדר אוכל בעיניי...נאה.
א כ שב איתנו ....אשב ג אשב.
מוסי %יעקוביי "נאה מאוד ג בסיס צהל הקרוב ,נאה ג מידע מסווג וסודי בעייני .אשב איתכ
בשמחה ,אצל ועביר מידע לאויב!.....
כ ,האיש היה מרגל! שנשלח מטע המצרי ונעצר על ידי השב"כ בנגבה בדצמבר .1963
את הסיפור המלא כולל סיפור אהבה לוהט לאחת מבנות המשק תוכלו לשמוע מפי איל גור בארכיו,
או לקורא ב"ויקיפדיה" .מרגלי אנושיי כנראה אי הרבה .אבל במחשב יש המו מרגלי" ומזיקי" שוני"!
הנושא שלנו הפע הוא א ב ט ח ה! .זהו נושא ענק!
לכול מערכת המזיקי שלה והכלי להתמודד אית.
אז מי אחראי לטיפול באבטחה ובמזיקי במחשב? ואי מטפלי בה?
יש כמה דרכי":
אפשר למנוע את כניסת מראש – בארי גונ איש הביטחו שלנו חלק מתפקידו הוא מניעת "מזיקי" שוני
מלהיכנס לקיבו .#לש כ יש גדרות ,שערי ,והוגדרו כללי למי מותר ולמי אסור וכו' .במחשב "חומת
האש" היא "הבארי" שעושה בדיוק אותו דבר .היא אחראית לחסו מזיקי ומאפשרת כניסת אורחי
רצויי למערכת דר שערי שניבנו לכ מראש .כמוב שבמחשב המדיניות היא הרבה יותר קשוחה מאיש
אחד על טרקטורו ,צ'קלקה וכלב ענק מאחוריו ,שנראי כאילו נלקחו מסיפור אגדה רוסי.
אבל מה קורה אחרי שהמזיק נכנס?
סוניה דג לרשותכ) 4*905מרפאה שלו☺(.
האחות הרצינית )ג שרה ומנגנת על גיטרה( ,והמקצועית ביותר באזור תראה אתכ .היא כבר מזמ הפכה
לאגדה בקרב הווירוסי והחיידקי .אקמול ,זריקה ,בדיקת רופא מה שתרצו והכול בסבלנות והקשבה*
אחות שהיא נכס לאומי! .אני מקווה שלכולכ יש אנטי ווירוס בדמות סוניה דג במחשב*)חובה בכל מחשב!(
שיהיה מעודכ באופ קבוע על ידי היצר.
בקיצור שסוניה קוראת לכ לבדיקת רוטינה אל תחכו ועשו זאת בזמ.
לפני שנדבר על כלי" נוספי" עצה קטנה +בתחו" האבטחה אל תחסכו ,מומל מאוד! לקנות )כ לקנות(
תוכנת אבטחה מקיפה ומלאה .מי שלא מתמצא במחשבי ,רק כ מבטיח את הגנה טובה ביותר.
היו מקובל לשלב בי הגנות שונות וליצור "חליפות אבטחה" הכוללת את כל ההגנות שצרי.
החבילות המומלצות כיו ה של .Kaspersky- Internet Security ,ESET- smart security :מקפי
החליפות כוללות את כל מה שצרי ומטפלות בכל סוגי המזיקי.
למי שיש תוכנת הגנה אחרת צרי לבדוק שברשותו חליפת אבטחה מלאה ולא רק אנטי ווירוס.
שימו לב לא מומל #להתקי יותר מחליפה אחת )עלול ליצור התנגשויות וזיהוי אחד של השני כמזיק(.
עוד מילה לגבי האנטי ווירוס :ראיתי כבר לא פע מחשבי שיש בה אנטי ווירוס אבל רשומות הווירוסי
ישנות ולא מעודכנות .יש ללחו #על כפתור ה*  database updateבתוכנה .כמו כ לא לשכוח להרי #את
התוכנה באופ יזו על ידכ מידי פע )לא לסמו על זה שהתוכנה תרי #לבד את האנטי ווירוס( .אל תתקינו רק כי
"צרי" ,יוצא לי המו לטפל בבעיות של וירוסי בנגבה .תדאגו שתהיה לכ "סוניה" רצינית במחשב ,כמו
שיש לנו במרפאה.
לאיזה מזיקי" צריכה "החליפה" לתת מענה?
אנטי ווירוס* Antivirus
•
אנטי רגולה* Antispyware
•
חומת אש* firewall
•
אנטי ספא* Antispam
•
בכתבה הבאה :אי אבטחה קשורה לדרורי למד ?
להתראות
גיא אריאלי +טכנאי מחשבי"052+4777875 +
תיקו  ,שדרוג ,הקמת "רשת פרטית" בי מחשבי הבית ,תחזוקה ,הדרכה ותפעול
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חלו ליל קי ערב להורים ,וילדי/נכדי מועצה אזורית יואב
ב"בית חלומותי" – ממלכת הילדים בגבעת ברנר.
בסוף חופשת הקיץ ,ביום רביעי 18/8
אנו מזמינים את הורי וילדי/נכדי יישובי המועצה האזורית יואב
לבילוי חלומי של ערב קריר בסופו של יום חמים
ב"בית חלומותי" ממלכת הילדים וההורים בגבעת ברנר.
משעה  18.00עד השעה 22.00
לכל הילדים/נכדים )מגיל הגן עד כיתות ו'( והוריהם,
מחיר מיוחד לתושבי מ .אזורית יואב בקופת הכניסה
מחיר לילד ) ₪ 44במקום  (₪ 68והורים – חינם )במקום .(₪ 39
בשאלות נא לפנות לעודי מנור בבית חלומותי  -טלפון  ,08 9443331 -פקס 9443998
 08דוא"ל udi@gbrener.org.il
מפגש עם הסופר מאיר שלו,
יתקיים ביום שלישי ה 24.8.10-בשעה ) 19:30במועצה(
המפגש יוקדש לספרו החדש של הסופר -הדבר היה ככה.
"סיפור מצחיק ומעציב ,אמיתי אך לא יאמן.שתחילתו ריב בין אחים ואחריתו ליל אהבים ,שהתרחש באוקראינה
ובפלשתינה ,בארצות הברית ובישראל ,על שואב אבק של סבתא שלי וכמעט גם עליה עצמה"...

הרצאה קפה ומאפה .כרטיס  25 -ש"ח .פרטים והרשמה08-8500728 :

תותים  :יום חמישי  12.8.10בין השעות  16:00-19:00במועדון
תשלום :מזומן ,אשראי ,צ'קים חיותה
מכירת בגדי חברתDreadlocks
www.dreadlocks.co.ilעיצוב אופנה ברוח המזרח
וגם" -אמאמא" בגדים מעוצבים לתינוקות וילדים
ברחבה של הג'אמפו ביום א' ה 15/8-בשעות 16:00-19:00
לפרטים :סיון כץ 054-6218100-איילת054-6961034-
ברכות
ילדה קטנה נכדה ונינה חדשה ,באה לעולם.
ראשית נברך את אלינור וליאור שחם
שהולידו לנו את רוני הקטנה -אחות לטל
נברך את הסבים נורית ואלי ,משפחת מנור
ונאחל מזל טוב והרבה נחת לכל הדודים
ולמשפחת מרמלשטיין לסבתא רבא רחל
הנאה ונחת מכל הנכדים והנינים
מזל טוב לכולנו מסבתא רבא רחל מרמלשטיין
בית נגבה מצטרף לברכות
רוב נחת ושמחה .מזל טוב

ברכות
לפיליפ שלנו המון המון מזל טוב
עם סיום קורס קצינים
הצלחה בהמשך הדרך.
מפרגנים ואוהבים משפחת זלטקין
טניה דימטרי וניקול
וברכות חמות מכל בית נגבה

השבוע בבית נגבה 6.8.10

אירועי תרבות -חודש אוגוסט:

קבלת שבת
ביו שישי ה 13.8.10 %בשעה  18:00במועדו,
נקבל את השבת ביחד.
בתכנית :הדלקת נרות ,שירי  ,סיפור לשבת וקידוש.
כול מוזמני !!!
הצוות :עינת שיק ,עינב ארז ,שרו כה.
מועדון זמר לזכרו של יעקב פסלסקי חוזר לנגבה! *
במוצ"ש ה 21.810 -בשעה  21:00בחדר האוכל
והפעם" :משהו חדש מתחיל" עם דני רובס.
מחיר כרטיס לחברי ותושבי נגבה ₪ 10 -בלבד .מחיר כרטיס רגיל.₪ 35 :
התשלום בערב המופע – מזומן בלבד!
סיו וליל! %רכזות תרבות
)מצורפת הזמנה(

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

ולפני פיזור -משהו מחויך שמצאתי על דוכן הקופות בכלבו -לאמץ ולחייך
תחייכו הכול לטובה )גם ההתחממות הגלובלית ,
במובן מסוים תירוץ לאכול גלידה ולהשמין(באהבה .
כלבו נגבה) N.E.נאור עידן(

