עלון שבועי של קיבוץ נגבה
עלון מספר  (2673) 7יט' חשון תש"ע 6.11.09
לפני שנפרדים  /נורית בת-שחר צפריר
לפני שנפרדים עוצרים לעוד דקה ,היד אינה ריקה,
שולחים עוד נשיקה שלא שוכחים בין ידידים
לפני שנפרדים ,בזמן כיבוי אורות,
דולקות בין השורות עיניים מדברות ,שלא שוכחים בין ידידים
ולכן כשהמסך ירד אנחנו ניפרד
עד הפעם הבאה ,רק עד הפעם הבאה
לפני שנפרדים חובקים זרי פרחים,
את הדימעה מוחים בכמה חיוכים,שלא שוכחים בין ידידים
לפני שנפרדים הסוף קרב ובא,
חשים את הקירבה בסוף שעה טובה ,שלא שוכחים בין ידידים
לכן כשהמסך ירד....

השבוע סיימה מירקי את תפקידה כמנהלת קהילה בנגבה .וכנהוג בעת זו הודיעה על כך למכותביה במייל ,בזו הלשון:
שלום לכולכם,
סיימתי את תפקידי כמנהלת קהילה בנגבה.
זו הזדמנות להתנצל בפני מי מכם אם קרה שלא השבתי לו ,
ומקווה לשמור על קשר עם כל אחד.
מייל להתקשרות mirki52@gmail.com :
בברכה מירקי
כצפוי המייל האישי שלה הוצף במכתבי תודה ושניים הגיעו גם אלי ומובאים להלן:

מירקי,מה שרואים מכאן לא רואים משם.עשית תפקיד קשה ביותר ואפילו כפוי טובה לעיתים.
ראיתי כמה אכפתיות ונחישות יש בך גם כשלא תמיד הסביבה יודעת להעריך באובייקטיביות .שמצד
אחד מאד איכפת לך מהחבר ומצד שני את מחויבת למסגרת .התמרון הוא קשה ואני מלא הערכה לאופן
שעשית זאת.אני מאחל לך הצלחה .מאיר סגל
מירקי! היה תענוג לעבוד ולהתמודד עם האתגרים שהעמדת מולנו .ככל שהאתגר קשה יותר ,כך ה"כיף"
בסיום,בשמי ובשם כל עובדי סט פוינט בע"מ ,מאחלים לך הצלחה ואנו בטוחים שעוד נפגש.
ליונתן ולכל הנהלת נגבה – יש לכם קיבוץ נהדר! .בברכה .אריה שטראוס.סט פוינט בע"מ
מירקי,פרידה יש בה גם אמירת תודה .בצד חילוקי הדעות והויכוחים ,אי אפשר היה שלא להתרשם
מההשקעה האישית הרבה .החותם הוא דו צדדי :שלך עלינו כקהילה ושלנו עליך כאנשיםְ ,פּ ָר ִטים בתוכה.
מי שעבר ונגע -נשבה .נגבה תמשיך לגעת בך היכן שלא תהיי.
תודה ובהצלחה מכל בית נגבה .מערכת העלון מצטרפת לברכות
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תכנון זמן
)או כל שם אחר(

יום אחד הוזמן מרצה זקן לבית ספר למינהל ציבורי באוניברסיטת ייל בארה"ב לשאת הרצאה על
הנושא" :תכנון זמן יעיל" בפני קבוצה של  15מנהלים בכירים בחברות הגדולות בארה"ב.
ההרצאה הייתה אחת מתוך חמש הרצאות ביום העיון שאורגן עבור מנהלים מן הבכירים במשק
האמריקני .בעומדו בפני קבוצת האליטה הזו שהייתה מוכנה לרשום כל מילה שתצא מפיו העביר המרצה
הזקן את מבטו עליהם באיטיות ולאחר מכן אמר" :אנו עומדים לערוך ניסוי".
מתחת לשולחן שהפריד בינו לבין מאזיניו ,הוציא המרצה הזקן מיכל זכוכית גדול והניחו בעדינות לפניו.
לאחר מכן הוציא מתחת לשולחן כתריסר אבנים  ,כל אחת בגודל של כדור טניס והניחן בעדינות אחת
אחת בתוך המיכל ,כאשר התמלא המיכל לגמרי ולא ניתן היה להוסיף עוד אבן אחת,הרים המרצה את
מבטו באיטיות ושאל" :האם המיכל מלא"?
כולם השיבו "אכן".
המרצה המתין מספר שניות ושאל" :האומנם"?
ואז שוב התכופף והוציא מתחת לשולחן כלי מלא אבני חצץ.
בקפדנות שפך את החצץ מעל האבנים וניער את המיכל.אבני החצץ הסתננו בין האבנים הגדולות עד
שירדו לתחתית המיכל .שוב הרים המרצה הזקן את מבטו ושאל את הקהל" :האם המיכל מלא"? עתה
החלו מאזיניו המבריקים להבין את כוונתו .אחד מהם השיב":כנראה שלא".
נכון השיב המרצה הזקן .חזר והתכופף והפעם הוציא מתחת לשולחן סיר מלא בחול .בתשומת לב שפך
את החול לתוך המיכל .החול מילא את החלל בין האבנים הגדולות ובין החצץ.פעם נוספת שאל המרצה
את תלמידיו ":האם המיכל מלא"?
הפעם ללא היסוס ובמקהלה השיבו התלמידים המחוננים":לא".
"נכון",השיב להם המרצה הזקן .וכפי שציפו תלמידיו רבי העוצמה והיוקרה ,הוא נטל עת כד המים שעמד
על השולחן ומילא בהם את המיכל עד לשפתו.
המרצה הזקן הרים את מבטו אל הקהל ושאל" :איזו אמת גדולה אנו יכולים ללמוד מניסוי זה"?
בחושבו על נושא ההרצאה,השיב אחד הנועזים והזריזים שבין מאזיניו":אנו למדים שככל שנראה לנו
שהיומן שלנו גדוש ומלא התחייבויות,אם באמת מתאמצים,תמיד ניתן להוסיף עוד משימות ומטלות".
"לא",השיב המרצה הזקן .לא זה .האמת הגדולה שמוכיח לנו הניסוי היא זו":אם לא מכניסים למיכל קודם
כל את האבנים הגדולות ,לעולם לא נוכל להכניס אותן אחר כך".
דממה עמוקה השתררה באולם,כאשר כל אחד מנסה לתפוש את המשמעות שלדברי המרצה.
הזקן התבונן בשומעיו ואמר":מהן האבנים הגדולות בחייכם?" בריאותכם? המשפחה? ידידיכם?הגשמת
חלומותיכם?לעשות מה שאתם אוהבים? להלחם למען מטרה נעלה? להנפש? לקחת זמן לעצמכם ?
למכור משהוא?
מה שחייבים לזכור הוא שחשוב ביותר להכניס קודם כל את האבנים הגדולות בחיינו ,כי אם לא נעשה
זאת ,אנו עלולים לפספס את החיים.
אם ניתן עדיפות לדברים הקטנים ) חצץ ,חול( יתמלאו החיים בדברים הקטנים ולא יישאר די מהזמן היקר
שלנו כדי להשיג את הדברים החשובים באמת בחיים.
משום כך ,אל תשכחו לשאול את עצמכם את השאלה" :מהן האבנים הגדולות בחיי"? וכאשר תזהו אותן,
הכניסו אותן ראשונות למיכל החיים שלכם".
המרצה הזקן הסתכל טוב טוב בעיניים של המנהלים הנדהם ,חייך אליהם ואמר":תחשבו על זה טוב טוב!"
ויצא מן החדר...

השבוע בבית נגבה 6.11.09

לחברי נגבה – "שוטף" ...פרידה.
להערכתי זכיתי!
קצת יותר מארבע שנים הייתה לי הזכות והחובה לעבוד בנגבה כמנהלת קהילה  .אני מרגישה כי עברה
עלי תקופה מרתקת במקום בו יש אפשרות לגעת באנשים בתהליכים בשינוי ובעשייה.
להערכתי זכיתי ,כי לא כל אחד מגיע בחייו למקום עבודה בו אתה נכנס בבוקר ומקבל את פניך המגדל
המנוקב שמעביר בך צמרמורת ,ומשמאלך שלוש הדמויות של מגיני נגבה ,חקלאי ,לוחם ואחות רחמנייה.
דמויות שמאפיינות את התשתיות האנושיות כאן .כבר הרבה זמן אני חושבת לעצמי על מילות הסיכום.
ערכתי לעצמי רשימה בראש של מה ואיך ,חיפשתי מילים נכונות להביע תקופה משמעותית עבורי.
בהגיעי לכאן ,במהלך  , 2005בשנה הראשונה של השינוי ,כתבתי לכם כי אני רואה בתפקידי שותפה
להובלת הקהילה בדרך בה אתם הולכים ,לטפל ולחזק את מה שאתם רוצים להיות .הבנתי כי מתפקידי
לבסס ,לעגן ולשמור על המבנה החדש .לדאוג לקהילה יציבה חברתית ועצמאית כלכלית ,שיודעת לחיות
ממקורותיה הנראים בעין .תוך -הבטחת הערבות ההדדית ,שמירה על איכות חיים וארגון התקציבים על
בסיס מקורות ושימושים.
אין ספק שהדרך הקשה שעשיתם ,של שינוי מבנה הקיבוץ ,התמודדות עם משבר פיננסי ,מעבר לצמיחה
וקליטה  ,תוך שמירה ופיתוח זכויות החבר ,דורשים כוחות נפש ,גוף ואומץ רוח ,הן ברמת הפרט והן
ורמת ההנהגה וקהילה .בכיוון הזה ראיתי אתגר ,התעסקתי והשקעתי .פנסיה ,שיוך הבית ,פרצלציה,
תב"ע מגורים ,חינוך ,יזמות ועד אחרון חביב-עמק חפר.
במסגרת התהליכים לחיזוק מעמדו של החבר דיברתי ופעלתי לצמצום נטל המס על החבר .לתפיסתי
כשמדברים אידיאולוגית על אחריות אישית ,עצמאות כלכלית ושיוך הכנסות מעבודה ,יש לשקול בכובד
ראש ,עד כמה ולמה ,מוסרי ,ערכי ,כלכלי ,להתערב במשאבים הפרטיים של החבר .זה היה נכון ביציאה
לשינוי -היום נגבה כבר לא שם .בגישה זו חיפשתי ליצור תובנה לצמצום תלות החבר במערכת ,מבלי לפגוע
באחריות הקיבוץ לצורכי הערבות ההדדית .דרך תובנה זו ,הסדרנו את שיטת המיסוי ,תקנון הייזם הפרטי,
וסוכם על מהלך של מעבר החבר לשכיר בעבודה בענפי הקיבוץ}.את זה יונתן כבר יישם{ .
לשמחתי עבדתי לצד הנהלה כלכלית המבינה כי החבר הוא היעד – שהוא המטרה .הנהגה כלכלית
ששמה בראש מעייניה את הביטחון הסוציאלי העתידי של החבר ומייעדת את נכסי הקיבוץ קודם כל
לטובת הפנסיה .במקביל להבראה הפיננסית של הקיבוץ ,צמחה לה הקליטה  ,הבנים שבים הביתה ,כל
מ"ר נתפס ע"י משפחה צעירה ובתי הילדים הומים מתינוקות  .סימני ההצלחה הנ"ל מציבים לנגבה
משימות ואתגרים בשוטף  .להניח את היחד הקהילתי בסדר היום  ,לטפל בתשתיות ובנייה ,ולתת מקום
נכבד לתרבות המקומית שכבר חוזרת כאן בגדול.
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ההצלחה היא שלכם  .ההרגשה הטובה כאן בחצר אינה נובעת מכישרון דגול של איזה מנהל או הנהלה
אלא מסך כל האחריות האישית המצויה כאן.
לסיום ברצוני לומר תודה מעומק ליבי לכל מי שנתן בי אמון ,תמך ,פירגן וסייע לי במהלך עבודתי בנגבה.
תודה מיוחדת לנעמי ,לגבי ,למלי ,לעובדי הנה"ח ולכל חברי המזכירות והנהלת הקהילה .תודה לכם על
שיתוף הפעולה  .וליונתן-דרך החפיפה אתך התרשמתי שאתה האדם הנכון במקום הנכון ובזמן הנכון.
בהצלחה!
וגם בקשה יש לי – אם במהלך התקופה פגעתי במישהו,שלא במתכון -אני מתנצלת .לא תמיד היו
הסכמות אך הכול נעשה מתוך רצון טוב ואכפתיות למקום .לא נותר לי אלא לאחל לכולם מכל הלב,
בהצלחה במשימות ,הרבה צמיחה ,הרבה בריאות ,הרבה אושר ,ואהבה אחד את השני.
ואם תרמתי משהו בכיוון כל אלה -זה בזכותכם!
בידידות
מירקי
***************************************************************************************************

בפרוטוקול המזכירות ,שמתפרסם בעלון מדווח מעת לעת על אישור מזכירות לחברים שעוברים
למסלול של יזם פרטי .מספר חברים פנו אלי  ,והתענינו ושאלו שאלות .הבטחתי שאתן הסבר בעלון.
הקיבוץ אישר בקלפי לפני כשנתיים הסכם לחבר יזם פרטי .על ההסכם חותמים הקיבוץ והחבר.
מהלך זה הינו אינטרס של הקיבוץ והוא בא לצמצם את החשיפה של הקיבוץ מול תביעות.
מדובר בחברים שעבדו עד היום עם חשבוניות של הקיבוץ  .הנפקת החשבוניות דרך הקיבוץ עבור
החבר/ה ,גורמת להתעסקות רבה במערכת הנהלת חשבונות והבקרה הינה מורכבת.
על מנת למנוע הסתבכויות,הקיבוץ פנה ופונה לכל החברים שעובדים בחשבוניות),כלפי חוץ וכלפי פנים(,
וביקש מהם להתנהל במסלול של יזם פרטי-בשביל זה קיים ההסכם .למען הסר ספק ,ברוב המקרים
הפניה היא של הקיבוץ אל החבר.
מירקי

ארכיון סרטיו של פרד מונוסון
השבוע בתוכנית הטלויזיה ":הסיפור האמיתי",הוקרן סרט על פרד *מונוסון.
התגלה בביתו לאחר מותו -.אוצר בלום עבור חובבי היסטוריה .הנדבן היהודי-אמריקאי  -האיש עם מצלמת הקולנוע -
תיעד פיסות היסטוריה צבעוניות אשר מרכיבות יחד את פניו השונות והמשתנות של העם היהודי באמצע המאה ה-
 .20בתוך הסיפור שוזרו תמונות של נגבה בתום מלחמת העצמאות?הנושא מעניין אתכם? היכנסו לאתר
שכתובתו מופיעה להלן,צפו בסרטון ונסו לזהות את הדמויות.
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3780702,00.html
*למי שלא ידע/קישר :שכונת נוה מונוסון שליד שדה התעופה קרויה על שמו של הנדבן פרד מונסון
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להזדקן בכבוד-בעקבות פרסום תקנון "בית נועם"?
פרסום תקנון "בית נועם" בעלון האחרון ,מעלה לא מעט שאלות ונוגע לכל אחד ואחת מאיתנו .חשיבותו
של דיון בנושא זה  ,אינה נופלת במהותה מהדיון שהתקיים בשיחת קיבוץ בשבוע שעבר בנושא הפנסיה.
ההתייחסות למרכז הבריאות לסמכויות הצוות המפעיל ,לוועדה המלווה את החבר,צריכות להיות חלק
מדיון מקיף יותר בנושא בריאות רווחה וסיעוד של חברי קיבוץ הישן בעידן לאחר ההפרטה.
אין לפתור שאלות שמעלה התקנון בפניה לרכזת רווחה או קהילה) .כרגע בחילופין(

התקנון מעלה שאלות שחובה לקיים עליהם דיון ציבורי!
תקנון מטיבו מקנה סמכויות ואלה יכולות להינתן רק לאחר שהתקבלו עליו הסכמות ע"י החברים.
מאחר והנושא חשוב ונוגע לעתיד החברים) ,מי שכבר קרוב לכך כרונולוגית בגיל ,ומי שיגיע בעתיד( .אני מבקשת
לא להסתפק בפרסום התקנון .אלא להחזיר את הנושא לדיון במזכירות ,בשיחת הקיבוץ ולאחר שיגובשו
ההסכמות  -להביא אותו לאישור הקלפי.
מאיה פסלסקי

*************************************************************************************************
מבצע "הקש בדלת"
ביום שלישי שעבר (27.10.09),במסגרת פעילות הבוגרים של "תפוז" ילדי כיתות ד'-ו' יצאו למבצע התרמה
"הקש בדלת" למען האגודה למלחמה בסרטן ברחבי הקיבוץ .במסגרת מבצע ההתרמה
אספו הילדים תרומות בסך .₪ 1180
אנחנו רוצים להודות לכל התורמים והתורמות ,אשר בזכותם הצליחו הילדים לאסוף תרומה זו.
צוות "תפוז"

תזכורת להורי הנעורים!
ביום שלישי הקרוב ,ה ,10.11.09-בשעה  21:00מתקיימת שיחת הורים במועדון הנעורים.
מחכים לכם -דודו וסינטיה.
גשם ראשון

בחודש ספטמבר  2009טפטף עלינו מעט גשם  1.3מ"מ .הגשם הרציני הראשון ירד עלינו

בסוף שבוע הקודם ובימי שני ושלישי השבוע .ומתחילת העונה  73.2מ"מ.
אני מודדת את כמויות הגשם בשעה  08:00ומדווחת לשירות המטראולוגי .מי שרוצה
להתעדכן בכמויות הגשם היומיות ,יכנס לאתר נגבה www.negba.org.il .שם בחלון
"חדשות באתר" אני מעדכנת את כמות הגשם שמדדתי מיד אחרי  .08:00כמו כן אפשר לראות את לוח
הגשם בצד הימני של האתר "לוח גשם  " 2010בגיליון  .excelמי שיפתח רואים את כמויות הגשם ,ושם
נמצא גיליון נוסף לוח גשם רב שנתי ובו כמויות הגשם בנגבה משנת  .1939שתהיה לנו שנה גשומה ושקטה
שבת שלום מאשקה ליטבק

השבוע בבית נגבה 6.11.09

הצגת ילדים -תיאטרון סיפור
ביום ראשון ה 15.11-בשעה  16:15במרכז תרבות.

על פי סיפורה של תרצה אתר.
בביצוע השחקנית -אילנה מונק.
עלות ₪ 10 :לילדי נגבה  ₪ 20 ,לילדים מחוץ לנגבה.
התשלום במזומן בלבד!!!!!
)לילך מרגלית(

********************************************************************************************************

"60

ונהנים!"פעילות לגלאי 60+

יום שישי 20/11/09
מדריך :נדב לידרור
דמי השתתפות₪ 60 :
חולון היא היום אחת הערים היותר מגוונות ,נקיות ואומנותיות בארץ ,היא ממותגת כבירת הילדים
בישראל .נבקר ,ניסע ונלך בין גנים ופסלים סביבתיים של אמנים ידועים וידועים פחות ,ביניהם פסלים
למבוגרים של ציונה שימשי ותומרקין ובעיקר גני פסלים בעקבות סיפורי ילדים :דודו גרשטיין )"ציפור
הנפש"( ,דויד פיין )"אליעזר והגזר"(" ,דירה להשכיר" ועוד...
נבקר בשכונת השומרונים ונשמע הרצאה על חייהם !

יש להצטייד במים ,אוכל ,נעלי הליכה ,כובע ,מצלמה ומצב רוח טוב.
יציאה מהמועצה8:00 :

חזרה משוערת16:00 :
להתראות

נאוה פיקס , 050-6432073 -אורה קרן -

050-7240448

ליאת זוסמן-

08-850078

סדרי ההסעה מהישובים – עפ"י הרשמה מראש
הרשמה בנגבה :מאיה פסלסקי.
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חדש בקיבוץ נגבה!

חוג קרמיקה לילדים מגיל 5
הפעלה בנושאים שונים :חגים ,חיות,
סיפורי אגדות ,מדע ,ועוד
החוג יערך בשעות אחר הצהריים בג'אמפו טף הישן
המקום מרווח עם אווירה מיוחדת
לפרטים נוספים:רונן 054-5526645
חוג קרמיקה
לנוער ומבוגרים קבוצות עד  8איש,למתחילים ומתקדמים
לימוד טכניקות פיסול שונות ,הכנת יציקות גבס ,הכנת גלזורה ,טכניקות צביעה ועוד
אפשרות לקבוצת בוקר וערב
בג'אמפו טף הישן .המקום מרווח עם אווירה מיוחדת .רונן 054-5526645
***********************************************************************************
דרוש שותף/ה
להשכרת קליניקה/משרד בנגבה,המקום פנוי  3ימים בשבוע
ומתאים לשימוש כמשרד או חדר למפגש ל  5אנשים
במקום יש ריהוט וציוד משרדי,טלפון,אינטרנט ומקרר.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לדורון מרגלית050-2772341 :

תערוכת כלים – NEOFLAN
על פי בקשת חברות – כאלה שכבר קנו וכאלה ששמעו:
ביום שני ,09.11.2009 ,בין השעות  ,15:30-17:30על המרפסת של משפחת קידר
תתקיים תערוכת כלים של חברת .NEOFLAN
מחבתות וסירים בעלי ציפוי קרמי ,העשויים מחומרים טבעיים בלבד:
•
•
•
•
•

לבישול דיאטתי ללא שמן.
 100%נקי מטפלון.
אינו פולט חומרים רעילים.
עמיד בפני שריטות
בעל פיזור חום אחיד וחיסכון באנרגיה.
כן יימכרו פריטים נוספים ומיוחדים למטבח.
כולם מוזמנים
להתראות ,חגית
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חוג פילטיס בנגבה
הקבוצה נפתחה,ומתקיימים שני אימונים
בשבוע) ,במבנה הלול(
יום שני בין השעות,20:30-21:30 :
יום ששי בין השעות 08:30-09:30
לפרטים נוספים ניתן ליצור עימי קשר
בפלאפון ,050-8433464 -
לילך

קצף

בחסות
"מעברים"
ומתנ"ס
יואב

השבוע בבית נגבה 6.11.09

דיויד ברוזה במופע "האשה שאיתי"  14.11.09מוצ"ש  ,שעה  22:00בבית הבנים

להזמנות טל .להזמנות  08-8500724/5או במייל . tarbut@ yoav.org.il :אורית דסקל

החברה הכלכלית"יואב" מבקשת הצעות מחיר למכירת רכב מאזדה  3מודל 2007
לפרטים נוספים :שלום כץ ,מנהל מחלקת התחבורה 050-5258288

חיסון כלבים בנגבה :ביום -9.11.09יום שני בין השעות  15:00-16:00ליד המגדל
עלות חיסון  133.50ש"ח .עלות חיסון לכלב מסורס/מעוקר  47ש"ח .סימון בשבב חובה .עלות  66ש"ח
דר ואדים איסקוביץ /וטרינר
מנחם משקפיים יקבל בנגבה ביום ראשון  15.11.09בין השעות 16:00-19:00
לקביעת תור :נייד 054-3130515:טלפון09-7449936:

ברכות חמות לאבו וילן שנבחר השבוע כיו"ר *קרן חבצלת.
*קרן חבצלת אחראית על כל הפרויקטים החינוכיים תרבותיים של הקיבוץ הארצי :גבעת חביבה ,שומר
הצעיר ,צוותא ,מורשת ועוד אבו התמודד מול רן חכים מרמת השופט וזכה לתמיכה של  .73%כל הכבוד!
הצלחה בתפקיד בית נגבה

השתחררו מצה"ל :אורטל מנור ונועם סיון )השכנה(
נחיתה רכה בבית האזרחי ובכלל  .והרבה הצלחה בהמשך הדרך .בית נגבה

בננו הבכור גל גרץ-פורש כנפיים ומתגייס ביום ראשון 8.11.09לצה"ל
ברכת הצלחה שלוחה מכל המשפחה:
ההורים מיכל ואריה ,האחיות שיר וסתו והאח דור
הסבים ציפי ומאיר מינדל וכל המשפחה המורחבת.
ברכה שלוחה מכל בית נגבה .צא בשלום וחזור בשלום

השבוע בבית נגבה 6.11.09
מזל טוב

לסבים לאה ויונתן ברוק להולדת הנכדה
בת לנלי וגלעד ,אחיינית לעירית ולינאי
כל טוב והרבה שמחה לכל המשפחה.
בית נגבה

מזל טוב

לסיון ועמית רוט להולדת הבן גל,אח ליואב ואביתר
וכמובן לסבים המאושרים נאוה ומשה מוסן
שהתברכו השנה בכמה וכמה שמחות.
רק אושר ונחת  ,בית נגבה

לעינת שיק ,האמא האחת והיחידה!
ליום הולדת  50לך אנו מאחלים
שפע ברכות ,נשיקות וחיבוקים.
תמשיכי לעזור ,לתמוך ולהיות מי שאת,
האמא והאישה הכי טובה בעולם!
מאיתנו ,אבא והבנים,
שתמיד תמיד אוהבים ומעריצים
בר רון ליאור נעם ואברהם

**********************************************************

מוצ"ש  7.11.09שעה  19:30בכיכר רבין

4880,050הפקה :מאיה פסלסקי .לתגובות והערות מייל4880,050-8698193 pasalski@negba.org.il :
ובעמוד אחרון דף קשר מהמועצה .לגזור ולשמור
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דף קשר – מ.א" .יואב"
תפקיד

טל' נייד

מס' שלוחה

טל בבית

פקס

שם
8500702

ראש המועצה

050-5512243

6874381

8500750

רני טריינין
מנהלת לשכה
מנכ"לית
מזכירה
חכ"ל
מהנדס
מו"פ לכיש
מפקח
מזכירה
גזבר
גזברות ומדור גביה
פקידת גביה

רחל כץ
ורד בנארי
איילת נדב
אילן סלמונה
יחיאל כהן
בני גמליאל
אביטל פטיש
יונה בר
יואל ברקאי
שושי שלמה
סיגל שלמה

702
718
703
709
782
704
770
704
713
714
729

052-3981055
7676629-050
050-5764960
050-5259099
050-7342866
050-7608552
050-5358164
050-7562988
050-5540590
052-2767952
8344529-050

פקידת אכיפה
הנהלת חשבונות

דיקלה
שוקי פדר  /אהוד

764
719
723 ,722 ,721

052-3644369

8582650
6874298
6872775
8502798
6715704

8500750

8508742
8580205
6774810
8501181

8500775

8601089

רינה ,הילה ,קלרה ,מירי ,אתי
עמותת תיירות
בטחון וספורט
סייר שדות
שוטר קהילתי
מפקד מתמי" ד
מזכירה
מנהל תפעול
תברואה
וטרינר
גינון
מזכירה
תחבורה
בטיחות
נהג
נהג
נהג
נהג
נהג
נהג
מזכירה
מתנ"ס /מנהלת
מתנ"ס /תרבות
מתנ"ס  /כרטיסים
מתנ"ס  /נוער
מתנ"ס ספורט
מתנ"ס  /מחול
מתנ"ס /קשישים
מתנ"ס /מנהלנית
חינוך
מנהלת שפ"י
קב"ס
מזכירה
רווחה
עו"ס
עו"ס
עו"ס
עו"ס
מזכירה
יו"ר שקמים
מהנדס
מפקחים
מזכירת פיקוח
בודקת תוכניות
מזכירה רישוי
מנהלת משרד
צפית – מנהלת
ס .מנהל
מזכירה
מזכירות
מנהלת "שדות-יואב"
מזכירה
ממונה בטיחות

שלומי שקד
נתן בר
צחי ירושלמי
מאיר בן זקן
משה יעיש
מרים סטיקלרו
יוסי שיש
חיים טל
ד"ר ודים איסקוביץ
צדוק כהן
צביה דורני
שלום כץ
יוסי אהרון
גיורא בן יהודה
נחמיה שלמה
גרשון אליעזר
יעקב שפט
אבי יונה
נתי קינצלר
אתי נוריאל
ניצה נדיל
אורית דסקל
הילה כהן
מירית דגני
נתן בר
רבקה ברק
ליאת זוסמן
עופרה שרעבני
רות ברוידא
אורי מלול
אלינוער לבנון
ליאורה וורך
ציפי שפט
טובה הרפניסט
אסנת גורדון  -בר
ענת רוטשילד פרנקו
רחלי ברוך
אורית איל
ענת וינקלר
צביקה קדמן
מאיר בן ארוש
משה עיני  /יקי כהן
חגית בן יהודה
לימור קוטר  /אוריין שלמה
אתי כהן
מזל כהן
נורית לבנה זק
אסא ברק
שרה לביא
אורנה תלאור
לאה גינצבורג
יעל צורי
אלכס חזן

711
781 ,749
8600541
706
710
717

707
715
716

8502240

057-7791159
057-7791160
057-7791163
057-7791167
057-7791168
057-7791162
057-5852848

748
751
724
725
737
781 ,749
728
728
708
726
735
727
730
735
734
732
733
731
747
745
738 – 746
762
783 / 747
752
705
8508470
8508471
8508457
8508455
6871465

057-7791165

050-5282004
050-5711102
050-5284371
0506273701
050-5711088
050-5719393
050-5269735
050-5381825
7434993-050
052-3637782
052-3590924
5258288-050
050-5397419
054-8475471
6301831-050
050-5474852
5852848-052
8838138-050
050-6570349
050-9636812

8508683
6871313
8594139

8500712

8585369
8582489

8501679
5381825-077
8585616
8582650
6888684
6880889
8502519
8540182
8506116
8506416

8506971

8585159
8579391
6874408

8500756
050-5759079
050-5711102
052-3922764
050-3049473

8579644
6871356
8508554

8503195

052-3320866
7226712-050

8508571

050-6898399
050-7800871
050-5584059

8506116
9404865

8602353

8582457
050-7200460

050-7733001

8582829
6236901-08

4560369-052
050-5381867

8503163

8585616
052-3308542
052-8602318
3408198-052
050-6820770
050-7246341
5378059-050

8580833

6898788
6871329

6871557

