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 מושב של שנותיו 11 תולדות ואלה
נביעות:

אי מ ב  במניפת־ התיישבו 1971 •
 בתחילה ובחורות. בחורים 20כ־ החוף
״נואיבה״.• המקום נקרא

־ ב  השם־״נביעות". נקבע 1972•
הישרא לרשת־הטלפונים חובר הישוב

מה נרכשו החוף שעל התמרים לית.
 שלנו הוא שהנוף היה ההסכם בדווים.

 20 המחיה החיים. לכל שלהם. והפירות
לעץ. לירות

ף בסו  גן־הילדים נפתח 1973 •
הראשון.

עגב דונם 75 נזרעו 1974 בחורף •
מלפ דונם 30ו־ מילונים דונם 60 ניות,

פונים.
 רישמית הוחלט 1975 •בראשית

 בקיץ מושב־עובדים. תהיה שנביעות
בית־האריזה. של בנייתו הושלמה
־ ב לב חברי״המושב עקרו 1976•

 וגם גבוהים, היו היבולים החדשים. תים
שמנים. היו התיירות מענף הרווחים

 חדש ענף החקלאים ניסו 1977ב״ •
ה הפסטיבל נערך חרציות. פרחי —

 היה הפסטיבל חוף־נביעות. על ראשון
כל־ כישלון אולם פירסומית, הצלחה ה ב אי ט• !ו ־סי ב  מיבול־ שליש אבד 1978•

 ושש חברים 60 היו במושב המילונים.
נח באוגוסט מועמדים. של מישפחות

קמפ״דייוויד. הסכם תם
האח הקליטה שנת היתה 1979 •

רונה.
חק 23 החקלאות. פרחה 1980ב״ •
מיל 60 של מחזור־כספים ייצרו לאים

לירות. יון
־ ב  המישפחות רוב רכשו 1981 •

בצפון. ומשקים בתים
אינסו סיכסוכים פרצו 1982כ־ •
• נגנב רב רכוש חברי־המושב. בין פיים

לשע־ לחברי־המושב זהרה ^
הבא. הקטע את תקראו אל בר:

מכאיב. קשה, קטע זהו
 בתיו הרוס. המושב מילים: בשתי
 הפרחים העצים, מלוכלכים. מוזנחים,

בחול. וכוסו נבלו והמדשאות
ה הבניין אז נקרא כך הקומבינאט,

וח קטנה מירפאה כעת מאכלס מרכזי,
 נעקר. הציבורי הטלפון מעופשת. נות
 הבניין במקומן. עדיין תיבות״הדואר רק

״הפירמידות״. אל־אהראם, נקרא
חנו כמה הקומבינאט של משמאלו

 חנות־ מיזרחית, מיסעדה קטנות, יות
 רועש, קאמיתי. המרכז זהו בגדים.

וקריאות צעקנית מוסיקה פעלתני,

קונים. של ערה תנועה הרוכלים,
 נואיבה־סיטי. הוא המושב של שמו

 54ב־ מתגוררים עובדי־ממשלה כאלף
במ הימצאותם ותכלית המושב, בתי
 הזה, הישוב את לקיים אחת: היא קום

ידעך. שלא
 חצי לפני גברים. הם התושבים רוב

 עוב־ כמה נשים; להגיע התחילו שנה
העובדים. נשות מרכזנית, דות־עירייה,

 כאן, מתהווה קטנה מצרית עיר
 ומתרחבת. הולכת והיא נביעות, במושב

 בעוד באחרונה. נבנו חרשים בתים 72
 ותיקה נואיבה־סיטי תהיה שנים כמה

המושב. שנות מכל מבוגרת יותר,

 הקורמת. בכתבה שצרין בפי •
 תזה העולם .11וו״ב1 הוא הנבון הכתיב

 שהשתבש, העברי הכתיב על ר01ש
משובש. שהוא למרוח

£ \מל במקום אופניים 2־55 £ 2 :5
ישראלית. ירושה הם - מאחור הקשור וארגז־הפלסטיק האופניים

 מבתי־ אחד הוא שמאחוריו הבית בנואייבה. תיירים
 המושב של המרכזי המיבנה מימין: בתמונה המושב.

וחנות־ירקות. מרפאה בו נמצאת היום הישראלי.
מקאהיו סטודנט

מדריך־ הוא עכשיו תל״אביב. באוניברסיטת הראשון
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