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שיחת קיבו
תתקיי לאחר החגי  ,ביו שני ,15/10/12 ,בשעה  ,20:00בחדר הישיבות של הקיבו
נושאי
.1
.2
.3

לדיו :
הצעת המזכירות בנושא חובות חברי )פורסמה ב( ד.מ 29/6/12 1214 .ונשלחה בשנית
כתזכורת בדוא"ל חברי ביו .(30.9.12
דיו בהמלצת המזכירות וההנהלה הכלכלית לשדרוג אתר השחזור.
שנת חופש שנייה לירו שיפמ .
הנושאי יובאו להצבעת בקלפי בימי שישי(שבת ראשו .26(28/10/12
בברכה ,המזכירות

_______________________________________________________

משולחנו של מנהל הקהילה
 .1שיקו תשתיות בשכונות וותיקי ונווה שקמה
תזכורת כללית
על מנת לסיי שיקו תשתיות נותרו להשלמה :החלפת רשת מי  ,ביצוע מדרכות ושיקו
בשכונות ותיקי ונווה שקמה ,תאורת רחוב בכל שכונות הקיבו .

הגינו

מקורות כספיי ומועד תחילת עבודות
כפי שפרסמנו בעבר ,לשמחתנו זכינו להשתתפות של משרד החקלאות ע"ס  1.9מיליו " בגי החלפת
המדרכות בשכונות ותיקי ונווה משק ,כאשר הקיבו נדרש להשתתפות עצמית של  480אש"ח.
זו ההזדמנות לבשר כי ראש המועצה יאיר פרגו נרת לעזור ,כתוצאה מכ& המועצה תעביר לפרויקט סכו
של  480אש"ח במקו הקיבו .
אומד המתכנני לביצוע המדרכות עומד על כ(  1.8מיליו " אשר כל מקורותיו מיועדי מכספי משרד
החקלאות.
אומד המתכנני לביצוע תאורת הרחוב עומד על כ(  1.4מיליו ".
התוכנית היא לבצע את מלוא החלפת המדרכות כאשר היתרה הכספית תסייע להתחיל בביצוע תשתית
תאורת הרחוב )הכוונה להשחיל כבלי למקומות המיועדי לעמודי תאורה ובנוס למק בסיסי לעמודי
התאורה(.
יתרת הסכו החסר להשלמת תאורת הרחוב מיועד להגיע ממקורות הקיבו .
משרד החקלאות קיבל את התוכניות של הקיבו לפני מספר חודשי וביצע מכרז קבלני .
בחודש יולי הכריז משרד החקלאות על הקבל הזוכה אבל עיכב את תחילת הביצוע והזרמת מקורות
המימו בשל הוראתו שלו עצמו לבצע היתרי בניה למדרכות.
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השבוע התבשרנו שמשרד החקלאות אישר להתחיל בעבודות הביצוע מייד לאחר החגי .
בהמש& לכ& התקיימה השבוע פגישת עבודה בקיבו בהובלת חברת הניהול מטע משרד החקלאות )משה
עובד( .עוד השתתפו בפגישה :הקבל הזוכה )מגנזי( ,קבל משנה מטעמו לנושא המדרכות ,קבל משנה
נוס לנושא התאורה )י.א חשמל – הקבל שביצע את עבודות החשמל בכל הקיבו ( ,מהנדס החשמל של
הקיבו צור נעמ  ,אליהו שח  ,יוסי כה ויריב קלרמ .
סיכו הפגישה ושלבי העבודה
תאורת רחוב
הקבל "י.א חשמל" ישלי את ההכנות לתאורה ברחובות בשכונת ותיקי במקומות בה עדיי לא בוצעה
עבודה זו )חפירה בצד מזרח של המדרכה המיועדת ,הכנסת שרוול והארקה(.
לאחר מכ יושחלו כבלי ויונחו בסיסי לעמודי .
מדרכות
קבל המדרכות ירכז ציוד ,כולל  2מכולות ,ברזלי  ,אבני ומצעי במתח הרחבה שנמצא בסמו& לחדר
הוידיאו של הקיבו )המשרד היש של ועדת תרבות(.
לצור& הגדלת שטח העבודה של הקבל ניפרד מהצרי השבדי היש שמט לנפול ונפנה אותו ממקומו.
העבודה מחולקת למספר שלבי )אזורי עבודה(:
שלב א' ( ביצוע  5מדרכות בשכונת וותיקי :
 .1מדרכה בשורה של עליזה וייס.
 .2מדרכה בשורה של יונה ואשר רגב.
 .3מדרכה בשורה של חביבה פסי.
 .4מדרכה בשורה של לימור וישראל סטולר.
 .5המדרכה המחברת את  4השבילי בסעיפי  1(4ומתחברת ג לכיכר המוזיאו .
שלב ב' – ביצוע  4מדרכות בשכונת וותיקי :
 .1מדרכה בשורה של שרית רבי .
 .2מדרכה בשורה של מאיר שגיא.
 .3מדרכה בשורה של משפחת הררי.
 .4מדרכה בשורה של משפחת יצחק.
שלב ג' – ביצוע  4מדרכות בשכונת וותיקי :
 .1מדרכה בשורה של משפחת אוריש.
 .2מדרכה בשורה של משפחת ישראלי.
 .3מדרכה בשורה של משפחת שטרנברג.
 .4מדרכה בשורה של משפחת דשתי.
שלב ד' – ביצוע  4מדרכות בשכונת וותיקי :
 .1מדרכה בשורה של יעל ציו והמשכה בשורה של משפחת דגני.
 .2מדרכות בשורות תושבי .
 .3מדרכה )מזרח(מערב( מאזור סוזי ומיכה רגב ומערבה מש עד לאזור המקלט ליד חביבה פסי.
שלב ה' – ביצוע דר& מרכזית )במקו כביש האספלט( בי משפחת דשתי לעידו מ .
שלב ו' – ביצוע  3מדרכות שנמצאות מדרו לבית הבריאות.
שלב ז' – שכונת נווה שקמה.
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 .2רשת מי שכונות וותיקי ונווה שקמה
רשת המי בשכונת וותיקי ובשכונת נווה שקמה יוחלפו במימו הקיבו על פי תוכנית המימו שאושרה
בקיבו  .מאחר ומשרד החקלאות עיכב תחילת ביצוע המדרכות ,לא רצינו להתחיל את העבודות ברשת
המי )שהיו פוגעות במדרכות הקיימות( ובכ& להימנע מיצירת פער לא סביר עד שיקומ מחדש.
לכ אנו נתחיל בעבודות רשת המי לפני ביצוע המדרכות.
שיטת העבודה תהיה על פי הביצוע בחלקו הדרומי של הקיבו  ,כאשר מהקווי הראשיי יפוצלו מרכזיות
שכונתיות שעליה יורכבו מוני המי שכיו נמצאי בצמוד לבתי .
 .3מספר דגשי
מדרכות
המטרה להקל ככל האפשר על החברי המבוגרי  ,לכ ננסה לסיי את ביצוע המדרכות בשלב א' מהר
ככל שנית לפני הגשמי הכבדי .
התוכנית היא לייצר פתרו יציאה וחיבור לאזור כיכר המוזיאו ובכ& למנוע מצב שלא תהיה אפשרות
לצאת מהבית ע קלנועיות.
העבודה ליד הבתי תמש& מס' שבועות .בימי הקרובי יועלו פתרונות להטענת קלנועיות במידה ולא
יתאפשר לחברי להחנות ליד הבתי .
-

כל מדרכה חדשה תבוצע עד התרחבותה וחיבורה לדר& המרכזית בשכונה.
החיבורי לדר& המרכזית יבוצעו רק בשלב ה'.
חיבור המדרכה אל הבית יתוא בי החבר לקבל באמצעות אליהו שח ויוסי כה לשביעות רצו
החברי .

המדרכה שנמצאת בי איל מאירי לעידו מ תבוצע רק לאחר התקנת קו ביוב חדש בתוואי בו היא עוברת,
וביצועה יסונכר ע פרויקט הבנייה של  26יחידות הדיור שמבוצע במקביל.
תאורה
עמודי התאורה יבוצעו בשלב הראשו רק בשלושה רחובות בחלק הדרומי של שיכו וותיקי )עליזה ויס,
יונה ואשר רגב ,חביבה פסי(.
רשת מי
לכל בית כניסת מי אחת או יותר .קבל המי יצטר& להגיע עד לנקודת החיבור ,לעיתי נדרש להגיע דר&
בטו  ,אבני משתלבות או ריצו אחר.
הקבל יתק אחריו ,א& על כולנו לגלות הבנה שאי מנוס מחיבור חדש זה.
כפי שנית להבי נדרשי תאומי רבי בשטח ויהיו לא מעט קשיי  ,אבק ,בו  ,בעיות בטיחות וקשיי
תנועה.
אני מודה מראש לחברי על הסבלנות שגילו עד כה למרות הקשיי  ,ומודה מראש על המש& ההבנה
במהל& העבודות.
 .4צוות הליווי של פרויקט התשתיות:
אליהו שח כאיש קשר בי החברי לקבל .
יוסי כה איש קשר בי החברי לקבל ומפקח.
ניצה רינת ,עידית בארי וענת רייס ישלימו את הצוות כמלוות ועוזרות בפתרו ניידות בתקופת הבנייה
אצל החברי המבוגרי .
(((((((((((((((((((((((((((((((( עד כא בנושא שיקו תשתיות (((((((((((((((((((((((((((((((
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משולחנו של מנהל הקהילה ( עדכו בנושאי נוספי
 .1שינוי מיקו נקודת אשפה מול שכונת סולל בונה
פח האשפה שנמצא מזרחית לשכונת סולל בונה ינדוד צפונה לכיוו אול הספורט ,מאחר ונחסמה הגישה
של תושבי שכונת סולל בונה אל הפח כתוצאה מעבודות הפיתוח במקו .
לחברי משכונת נווה זית שהשתמשו בפח זה מומל לעבור להשתמש בפח האשפה שנמצא ליד המכבסה.
 .2ה"מזבלה" שצמחה בשכונת התאילנדי
לאחר סגירת המזבלה של הקיבו החלטנו שריכוז גז הנוי יהיה ליד התאילנדי  .משאית הפינוי מטע
המועצה לא מספיקה לפנות את כל הגז שמצטבר בקיבו  ,ועד היו המועצה לא התאימה את עצמה
לתנאי החדשי .
בסיור ע סג ראש המועצה סוכ כי לאחר החגי המועצה תקצה משאית עד לגמר פינוי הגז במקו
ולאחר מכ תוסדר כמות הפינויי כדי שלא תיווצר מזבלה.
ברצוני להבהיר כי אי לזרוק במקו שו פסולת מכל סוג שהוא שאינו גז .
 .3מתקני כושר חדשי
בתמיכת ראש המועצה קיבלנו לפני החג  2מתקני כושר חדשי )הליכו וסקיפר( בעלות של כ( ." 40,000
המתקני היו במרכז לקשיש של המועצה ולא נעשה בה שימוש ש  .לשמחתנו הוחלט להעביר
לשימוש הקיבו .
 .4סקטוסטרדה
לאחר החג נסיי את פיתוח מתח בריכת הדגי ומתקני הכושר ,כאשר את מתח מתקני הכושר תקי
סקטוסטרדה אדומה.
לאחר מכ נניח במספר נקודות ספסלי ישיבה.
 .5פרויקט מיחזור פחי אשפה
לאחר מאמצי רבי וחוסר וודאות בגלל בעיות פינוי האשפה )תחנות הקצה ברחבי האר עדיי לא
ערוכות למחזור( הוחלט במועצה לצאת בפיילוט מיחזור ב(  2ישובי  :יד מרדכי ונתיב העשרה.
כפי שפרסמנו בעבר ,הושקעה לא מעט מחשבה לגבי הצרכי של הקיבו  ,ראש המועצה היה שות
לתהלי& הגדרת הצרכי והפתרונות בשיחת מזכירות פתוחה במועדו לחבר.
בחודש שעבר בוצע סיור קבלני ויצא מכרז על ידי המועצה אליו נגשו  8חברות גדולות.
הקריטריוני שהוגדרו במכרז  30%מחיר ו(  70%נראות )יופי(.
לקראת סו החודש אנו אמורי להתבשר על ידי המועצה מיהו הקבל הזוכה.
להיות מבוצעי

 9מרכזי מיחזור שכונתיי

כאשר הפחי

יוצבו על משטח אבני

בפרויקט אמורי
משתלבות.
לקראת הביצוע יבוצע תהלי& ליווי והסברה לצור& הצלחת הפיילוט .הליווי יבוצע על ידי חברת 'פורטל'
שהמועצה מפעילה לצור& הובלת תהלי& המחזור במועצה.
חג שמח לכול ,
יריב קלרמ
___________________________________________________________________________

עדכו מזכירות בנושא מת פסק די בדיו המשפטי בי אהוד רייס לבי הקיבו
לפני כחמש שני תבע אהוד את הקיבו שישיב לו את כספי קר ההשתלמות שהעביר לקיבו בשנת 1999
בטענה מרכזית שהקיבו אינו פועל לגבות כספי אלה מחברי אחרי .
בשבוע שעבר ) (23.9.12דחה בית משפט השלו באשקלו את התביעה בנימוק עיקרי לפיו לא עלה בידי
אהוד להוכיח כי הוא זכאי להשבת קר ההשתלמות שמסר לקיבו בשנת .1999
יחד ע זאת ,לאור מכלול נסיבות התביעה והעניי  ,ביהמ"ש לא פסק לאהוד צו החזר הוצאות לקיבו .
נמסר על ידי
אופיר לבנה
___________________________________________________________________________
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אבלים ומשתתפים בצער המשפחה
עם פטירתה של חברתנו היקרה
אווה נבון ז"ל
נולדה בפולין 12.3.1915
נפטרה ביד מרדכי 2.10.2012
יהי זכרה ברוך!
בית יד מרדכי

אווה נבו – תקציר קורות חייה
אווה נולדה בפולי בשנת  1915בכפר וואזה .היא גדלה ע שני אחייה ,וע אחותה הגדולה ,שושנה קלרמ
ז"ל .כשהייתה בת  7עברה ע המשפחה לעיר צ'נסטחובה ,ש התגוררה עד עלייתה ארצה.
לימי תיארה אווה את תקופת ילדותה כתקופה של חופש ע הרבה התרוצצות ובילוי בחיק הטבע.
בגיל  ,12בעקבות אחותה שושנה ,הצטרפה לתנועת השומר הצעיר.
במיוחד אהבה את הטיולי  ,השיחות והריקודי  .נפתח בפניה עול חדש והיא נחשפה לרעיונות חדשי
כמו הציונות ,הסוציאליז ועוד.
אביה היה דתי ודרש חינו& דתי ב"חדר" ואילו אמה דגלה בחינו& כללי ובמת השכלה.
על רקע זה ,כשהייתה בת  ,10נפרדו הוריה.
אווה אהבה ללכת ע אמה להרצאות ולתיאטרו  ,וזכרה את אמה כדמות מאוד לא רגילה בהשקפת העול
שלה .אישה פתוחה מאד ,עוזרת לאנשי  ,אחת כזאת שהיו פוני אליה שתייע בענייני שוני .
אווה למדה בגימנסיה ובסמינר לגננות שהיה בי"ס ממלכתי פולני .מאוחר יותר פנתה להכשרה בלובלי
לשנה אחת ,ש הכירה את סמק בעלה לעתיד ,ולאחר מכ עלתה ארצה בעלייה בלתי לגלית.
שושנה עלתה לאר חצי שנה קוד לכ  .שני אחיה עלו בהמש& .אמה נספתה בשואה במחנה ההשמדה
אושווי .
ע ההגעה ארצה הצטרפה לשושנה ל("מצפה הי " .סמק נשאר בפולי  .דרכו התגלגלה רבות עד שעלה
ארצה כארבע שני מאוחר יותר בינואר  .1943רק ע הגיעו ארצה ל("מצפה הי " התאחדו שוב דרכיה .
לימי נישאו והקימו משפחה.
בזיכרונותיה סיפרה אווה" :מצפה הי היה חלו חיי ,כל כ& אהבתי את המקו  ,את הי  .כל יו הייתי

יוצאת לראות את הצבעי והגווני של הי וג רוחצת בו .היה נהדר ,היה הווי ,עבדתי ,רקדתי ונהניתי
מכל דבר".
בשני הראשונות בקיבו עבדה אווה כמטפלת ילדי .
בשנת  1950החליטו אווה וסמק לעזוב את הקיבו ועברו להתגורר בחולו  .ה
ההתחלה הייתה קשה א& ע הזמ הסתדרו.
בכל אותה תקופה שמרה אווה על קשר ע החברות והחברי בקיבו .
הגעגועי למקו נתנו אותותיה ובשנת  1969חזרו לקיבו והתקבלו בו שוב כחברי מ המניי .
כשחזרו לקיבו עבדה אווה ב"מפגש יד מרדכי" ,מאוחר יותר עברה הכשרה מתאימה והשתלבה בעבודה
ב"אלדר" ,ש עבדה הרבה שני והייתה מרוצה מאד.
כשהיא בת  78הצטרפה לענ שירותי האבקה ,ש עבדה למעלה מ(  10שני .
בשעות הפנאי אהבה לצייר ,מצאה זמ ומקו לפעילות מדיטציה ורפלקסולוגיה ,ונהנתה משיחות ובילוי
ע חברות בנות גילה.
בשני האחרונות שהתה אווה בבית הבריאות של הקיבו  ,השתלבה בפעילויות השונות בו והשתדלה
לשמור על מצב רוח מרומ .
הרגישו שוב חלוצי .

כשהיא נושקת לגיל  98נפרדה מאיתנו אווה
יהי זכרה ברו&!
___________________________________________________________________________

שבת שלום וחג סוכות שמח לכל בית יד מרדכי!
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