מעלון לעלון

א"ל של העלון alon.revivim@gmail.com :העורך :נתאי פרץ

--------------------------------------------------------שער – נחשו מה אפשר לעשות בקור של  28מעלות צלסיוס ,מינוס!
כך תוכלו לקרוא בכתבתו של בוצי שטייל בפראקים בארה"ב.
סיסי רביב רבל" חדשות מהמפעלים התוססים שלנו.
מרכזת התרבות על המתרחש בתרבות.
ינה מדווחת במדורה על הנעשה בחינוך.
פקת רבל – רפי שאול מעיר על תהליך הנפקת רבל .רשימה שיועדה
שבוע שעבר והודפסה השבוע.
וכת הכלבולית – דברים שאמר עודד ברזלי בטקס היפה של חנוכת
מבנה.
מראה דמותנו כתב אמנון ברזלי .מסידור רכב ,עדכונים ,חידושים
זהרות.
כה של גיל רביב בט"ו בשבט במפעל וברכה למניה גרין שסיימה
ת עבודתה במעבדת המרפאה ,שנסגרה לאחר שנים רבות של שירות.
שבת שלום ,נתאי

מזל טוב!
לחוגגים יום הולדת השבוע
נעמה לוי ,יום ו' 9.2
יונה בורשטיין ,יום א' 11.2
מאירקה לוין ,יום א' 11.2
חן שאול ,יום א' 11.2
נטע צחור ,יום ב' 12.2
יוסי איל ,יום ג' 13.2
זהבה לוי ,יום ג' 13.2
שמעון שוורץ ,יום ד' 14.2

מזל טוב!
לאירנה וסלבה
ולכל המשפחה
להולדת הבן
גבריאל

מזל טוב!
לעדין קוה ולכל המשפחה
להולדת הנכדה – ניבה
בת לאלה ואנדרי

ערב ,ליל שבת  ,9.2.07בשעה  ,21.00במועדון לחבר
ב "הצדעה" לעוצבת "נשר"  -חטיבת המילואים של הצנחנים,
גל הוצאת הספר "דרך נשר בשמיים" ,בהוצאת מעריב,
כתב וערך יגאל צחור.
תכנית :שירים מפי הצעירים משפיים.
פורים מפי קציני מילואים ששירתו בחטיבה,
מלחמת ששת הימים ועד מלחמת לבנון השנייה.
רח את סא"ל במילואים עמי חיות ,אלון גלילי מ"הסיירת הירוקה",
שלנו – מאירקה לוין – על מלחמת ששת הימים.
אל צחור יספר על תהליך הוצאת הספר "דרך נשר בשמיים".
מלץ בחום לכל הציבור ולצעירים אשר עדיין משרתים בצבא...

הערב ,ליל שבת  ,9.2.07בשעה  ,21.30באולם
הסרט "לחזור".
הסרט יוקרן גם בשבת בשעה . 17.00
כרטיסים שהוזמנו לליל שבת ,תקפים גם לשבת.
בשבת תתקיים מכירת כרטיסים החל משעה  ,16.40במחיר .₪ 10
שבת שלום ,סמדר
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רסיסי רביב-רבל"
נוק עם ַפנוּק
תי מכונות הזרקה חדשות הגיעו ,אחת נחתה
ר במפעל ומוקמה מיד והשנייה דגמנה
תערוכת הפלסטיקה בגני התערוכה ורק לאחר
כן הצטרפה לאחותה .שתי המכונות הן
שמליות 200 ,טון ,מתוצרת "פנוק" ומצטרפות
מכונה החשמלית הבודדת –  100טון ,המשרתת
תנו כבר כמה שנים .המכונות החשמליות שונות
המכונות ההידראוליות בכך שיש להן מנוע
שמלי "סרבו" לכל פעולה ,לכל פונקציה.
שליטה במנוע חשמלי מאפשרת ביצועים ובקרה
תר מדויקים.
מכונה יקרה יותר בקנייה אך חסכונית יותר
הפעלה .תוספת שתי המכונות באה לפצות אותנו
שלוש מכונות שהתפנו בשנה
אחרונה – שתי מכונות קלוקנר
נות ומכונה אחת ארבורג
טנה .וכך חזרנו ל 46-מכונות
סה"כ ולכולן יש עבודה )כמעט
מיד(.
כונה נוספת חזרה אלינו אחרי
שהתה הרחק בניכר.
ת מכונה המזריקה אנכית,
לת שולחן מסתובב ומיועדת
הזרקה עם אינסרטים .היא עדיין לא עובדת ולכן
לא נספרת לעת עתה.
מונות מהתערוכה
לק מעובדי המפעל נסעו אחה"צ אחד לתערוכת
פלסטיק בגני התערוכה בתל-אביב .ליקטנו
ובות מקריות מהמבקרים:
 "מעניין מאוד ,הלכתי פעור-פה" "שום דבר חדש" "הרוב אריזה ,היתר כמו בפעםהאחרונה"
 "פולירם נתנו כיבוד" לא היה מספיק זמן" עולם מופלא יש חידושים,חבל על הזמן"...
 -בגרמניה היה קצת יותר מה לראות"...

ון רביבים  ,9.2.07 ,2396עמ' 3

מאירקה לוין
תנועה סיבובית
כביש רביבים – פארק גולדה נסגר ערב אחד
לשלוש שעות בעקבות גילוי חומר נפץ בשולי
הכביש .העובדים ,שסיימו את יום עבודתם ועלו
על ההסעות ב ,17:00 -כבר לא יכלו לעבור ועל כן
עשו "סיבוב קטן" דרך צאלים-אופקים
לבאר-שבע .העובדים הגרים בירוחם נאלצו
להשלים את הסיבוב הזה ולנסוע שעתיים וחצי עד
שהגיעו לביתם! )כמו מרביבים לחיפה דרך כביש
.(6
אתרי רביבים
באחד מימי העבודה ברביב-רבל נכפתה על
העובדים הפסקת חשמל מתוכננת שהותירה
שעתיים פנויות ביום חורפי יפהפה,
רוב העובדים לא ישבו בטל אלא
ניצלו את הזמן לסיורים ברחבי
הקיבוץ :בבית-הבד ,בתצפית מעל גן
הקקטוסים ,בחי נגב – שם התארחו
לפעילות )הכנת פיתות וכו'( ,בגן
העצים המעוצבים ,שם קיבלו
הסברים מרתקים מפי בני אוסדון
שהתעכב ליד כל עץ וסיפר את סיפורו
המיוחד.
פריצת דרך
לאחרונה התרחשה פריצת דרך שכל-כך ייחלנו לה
במפעל :אחד הפיתוחים של מחלקת שיווק
ופיתוח בראשות אילת ש .וחבורת מהנדסיה,
מפתחיה ושותפיה המלאים לעבודה ,עבר את
משוכת הבדיקות המתישות בחברת פולקסווגן
ובדרך הזמנה ראשונה ל 20,000 -מתזים.
המתז הוא אחד מ 5-6-פיתוחים שדיווחתי עליהם
)ראו עלון כך וכך בראיון עם אילת(.
אי אפשר להגזים בחשיבות האירוע המבשר שגם
לשאר הפיתוחים צפוי עתיד ושהפיתוחים הנ"ל
עוברים לאט ,לאט )לפעמים באיטיות משגעת(
מתיאוריה ומסעיף בהוצאות ,למכירות והכנסות
וההזמנה הראשונה תהפוך מן הסתם להזמנות
נוספות למוצר הזה ולשאר הפיתוחים שהמפעל
עוסק בהם.
עוד הדרך ארוכה ובכל זאת פריצת דרך.
http://revivim.kibbutz.org.il

סיפה מתאריך 27.1.07
הצעת שירותי קהילה להפריט את מוצרי ההיגיינה הנשית
צי פרידברג  -מנהל שירותי קהילה ,מסר כי ההוצאה השנתית על מוצרי היגיינה הנשית בכלבו היא כ -
 40,0ש"ח .הצעת שירותי הקהילה היא להוסיף לכל אישה מגיל  12עד  120סך של  220ש"ח לשנה
תקציבן האישי )סה"כ כ  50,000 -ש"ח( ולגבות מחיר מלא על מוצרי ההיגיינה בכלבולית החדשה.
צי הדגיש כי הסכום הוא אחיד לכולן ) 220ש"ח( מתוך מחשבה שהכמות הנדרשת משתנה במהלך
שנים .לכן יש שנים שההוצאה עבור מוצרי היגיינה תהיה גדולה מהסכום המוקצב ואילו בשנים אחרות -
היה קטנה יותר.
יון היו חברים שהתנגדו להצעה וטענו כי אם תתקבל ייפגע צורך נשי בסיסי ,לעומת זאת עלו קולות
תמכו בהצעה וראו אותה כמתחייבת מהמציאות.
חלט :ברוב קולות אושרה הצעת שירותי הקהילה להפריט את מוצרי ההיגיינה הנשית.
אישור תקציב כולל לשנת 2007
קראת האסיפה חולק דף הסבר על התקציב הכולל שהובא לאישור האסיפה .גיצי הסביר כי בהמשך כל
בר יקבל דף אישי ובו פירוט מרכיבי התקציב הכולל .גיצי פרט את העקרונות שהוצגו בדף שחולק .נמסר
מרכיב התקציב האישי בתקציב הכולל עלה בכ 30% -לעומת תקציב  2006וזאת כחלק מיעדי המזכירות
שנת  .2007תוספת זו מגדילה את התקציב הכולל )ללא הקצבת מזון( בכ .15% -מכיוון שמדד שנת 2006
ה אפסי ,לא היה עדכון בהצמדה .גיצי הסביר כי במהלך השנה יועבר לחבר כל חודש  1/12מתקציב א' +
מדד מתחילת  .2007מכיוון שבסעיף הקודם אושרה הפרטת מוצרי ההגיינה ,התווספה לתקציב תוספת
תית של  220ש"ח לכל אשה מגיל  12ואילך .במקביל נסקרו בקצרה מרכיבי תקציב א' ותקציב ב' וגיצי
ה לשאלות חברים.
חלט :פה-אחד ,אושר התקציב הכולל לשנת .2007
אישור תקציב הקהילה לשנת 2007
צי הציג את מרכיבי תקציב הקהילה על פרטיו העיקריים ,כפי שהופיעו בדף שחולק לחברים.
משי  -חשב הקהילה ,הוסיף מספר הערות .הדברים לוו במצגת מאירת עיניים .פרט לפרט נסקרו מרכיבי
תקציב ועל פי דרישה נענו שאלות החברים .הוסבר כי לאחר שנים רבות בהן היה תקציב מצומצם ,אנו
ולים לרוות קצת נחת מתוכנית תקציב  ,2007שיש בו שיפור בתקציבי החברים ובתקציבים המשותפים
ל הקהילה .גיצי הביע תקווה שנוכל להמשיך ולשפר את מצבנו ובעיקר את הרגשת הביטחון של החברים,
קבות התוכניות של המגזר הכלכלי .לסיום הודה גיצי לשמשי ,יד ימינו ,שהכין את הנתונים ומבצע את
מעקב השוטף על התקציב.
חלט :פה-אחד ,אושר תקציב הקהילה לשנת .2007

סיפה מתאריך 3.2.07
הנפקת "רבל" בבורסה
השתתפות :שמוליק וולודינגר  -יו"ר מועצות המנהלים של "רביב" ו"רבל" ,יאיר מנע  -מרכז המשק
יר מנע  -מרכז המשק ,ציין כי הוא רואה במעמד אישור ההנפקה מעמד חגיגי וחשוב לרביבים .הוצג
רכב צוות בראשות יאיר מנע ,שילווה את ההנפקה מטעם רביבים .יאיר הדגיש כי הצוות ייעזר במשרד
אי החשבון של רביבים ובמשרד לייעוץ משפטי .שמוליק וולודינגר  -יו"ר מועצות המנהלים של "רביב"
רבל" ,תאר בפני החברים את התפתחותה של "רבל" בשנים האחרונות ואת הצפי האסטרטגי לשנים
באות .הוא הסביר ,בצורה ברורה לכל ,מהי למעשה הנפקה בבורסה ומדוע ההנפקה היא הצורה
מועדפת והמוצלחת להזרמת הון ולהקטנת הסיכון לבעלים במפעל מתפתח כ"רבל".
המשך ,ענה שמוליק וולודניגר לשאלות החברים.
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ן הקולות שעלו בדיון :
 למרות שאין להתנגד להנפקה ,חשוב להדגיש את האינטרסים של רביבים במהלך כזהולעמוד עליהם.
 התעשייה עבור השותפים היא נכס פיננסי ועבורנו היא מקור פרנסה. יש לשאול האם אין זה הזמן לעדכן את הסכמי השכר של חברי רביבים וזאת עוד לפני ההנפקה. יש לבדוק האם יש בידנו את הכלים המספיקים להתמודד עם מהלך מורכב כהנפקה. חשוב שנהפוך להיות מובילים על רקע חלקנו העיקרי בבעלות ולא בהכרח מובלים.משך לדיון הוגשו שתי הסתייגויות :
תייגות שפר:
פני כל שינוי בבעלות ב"רביב" או "רבל" ,יסוכם באישור אסיפת רביבים הסכם עבודה של החברים,
טרה להגן על החברים וכדי למקסם את ההכנסות מעבודה".
תייגות רפי שאול:
ערב גורם חיצוני-מקצועי שילווה את צוות הליווי בבחינת ההנפקה".
תייגות שפר הוסרה על ידו .
תייגות רפי שאול התקבלה וצורפה לנוסח הסופי של הצעת ההחלטה לאסיפה.
כם:
אחד אושרה ההצעה הבאה ,כולל התוספת של רפי:אסיפה מאשרת עקרונית את הנפקת "רבל" בבורסה .האסיפה ממנה צוות ליווי בהרכב :יאיר מנע )יו"ר(,
דה שאולסקי ,עדו שביט ,גדעון פרידברג ,ערן ארז ,דודו עפרון ורפי פריאל )חבר הנהלה כלכלית(.
סיפה מסמיכה את הצוות לאשר את המהלכים המעשיים של ההנפקה וזאת לאחר ובכפוף להשגת
כומים בנושאים הקשורים לרביבים ,לרבות גיבוש הסכם חדש בין בעלי המניות והסכמי השירותים שיש
ם כדי לגבש את ההסכמות שבין החברה – קיבוץ – רביב וכו' .האסיפה מסמיכה את צוות הלווי לשלב
מים מקצועיים ככל שנדרש ,ולהביא את שנעשה לידיעת האסיפה באחת מן האסיפות הקרובות".
רשם :חגי רזניק

ו"ח ישיבת מזכירות מתאריך 23.1.07
החלפת מערכת ניהול לתקציב האישי
בהשתתפות :שמשי רשף
ום מערכת התקציב האישי הכולל היא מערכת "לא סגורה" .במשך זמן רב קיימים פערים בין הרישום
חיובים בפועל .עקב כך ,זה מספר שנים דנים בנושא "סגירת המערכת" .סגירת המערכת תהפוך כל חבר
כרטיס" בהנהלת-החשבונות ,כלומר מערכת התקציב האישי תהפוך להיות מערכת אינטגרטיבית
מערכת המרכזית של הנהלת החשבונות .רק כך ,יוקל על בקרה ואוטומציה של פעולות חיוב וזיכוי.
חלט:
מזכירות מברכת על היוזמה לטפל בנושא חשוב ומורכב זה .אילנה בראודה בליווי משרד רואי החשבון
ל רביבים ,יערכו אפיון מערכת ויטפלו בהמרה הדרגתית של המערכת הקיימת .באחריות אילנה ,חשבת
יבים ,יחד עם רואי החשבון ,להסביר לחברים ,באופן שקוף וברור ,את המהלך הצפוי.
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פער בין חיובי רכב לחברים וחיובי רכב לועדות/פעילויות
התאם להחלטותינו ,מחיר ק"מ לחבר נמוך משמעותית ממחיר ק"מ לוועדה  /פעילות.
מרש"ק מסר שלאחרונה קיימת התרופפות בביצוע הנוהל  -מרכזי ועדות  /פעילויות מקפידים לזכות את
חבר בסכום שחויב בגין נסיעה שאושרה על-ידם ,אך אינם מקפידים תמיד לחייב את הועדה בתוספת
דרשת.
חלט:
הוציא תזכורת למנהלי ועדות  /פעילויות ,כי בכל מקרה של נסיעה באישורם ,צריכה הועדה  /פעילות
היות מחויבת במחיר ק"מ של ועדה  /פעילות ולא במחיר הנמוך ,ממנו נהנה החבר .להסברים על דרכי
צוע והמלצות למעקב  -ניתן לפנות למרש"ק.

ו"ח ישיבת מזכירות מתאריך 1.2.07
מזכירות רביבים מרכינה ראש  -מילות פרידה מחברת המזכירות יעל פרץ
ברי המזכירות נפרדו מיעל פרץ ,שהייתה חברת מזכירות בארבע השנים האחרונות והרכינו ראש לזכרה.
ל עמדה לסיים את הקדנציה שלה בשבועות הקרובים ,אך לצערנו לא הספקנו לסכם על פרידה מסודרת.
ברי המזכירות שיחזרו את בחירתה כחברת מזכירות בשנת  2002לאחר שהציעה את עצמה לתפקיד
מהלך אמיץ ויוצא דופן .יעל הציבה לעצמה מטרה ברורה  -לייצג את הציבור הרחב ולהוביל קול חברתי
אגה לפרט.
ברי המזכירות חזרו והדגישו את מסירותה של יעל ,את התפיסה ההומאנית ,שהביאה איתה ואת הקשב
לה לכל מי ששוחחה עמו .בנוסף לזאת ,ליעל תמיד הייתה התעוזה לעמוד על דעתה ,היא הצטיינה
כולת הנתינה שלה והסכימה להירתם לכל משימה שהתבקשה .רגישותה של יעל ליוותה את הדיונים
רבים במזכירות.
ברי המזכירות ציינו כמה חשוב היה ליעל להגיע לישיבות המזכירות וכיצד שינתה לא אחת את סדר יומה
מנת להתייצב לדיונים בזמן ,גם אם הדבר חייב אותה להגיע בטרמפים ולהמתין זמן ממושך בצמתים.
ברי המזכירות משתתפים באבלה הכבד של המשפחה .זכרה של יעל ימשיך ויכונן בנו.
דיווח מפעילות הועדות
התאם להחלטותינו ,התחלנו בסבב של דיווח מפעילות הועדות .הכוונה היא ללמוד על העשייה בשטח,
שמוע על הקשיים ועל הדברים המרכזיים שעומדים על הפרק .חברי המזכירות הדגישו כי הקשר בין
מזכירות לועדות הוא חיוני וחשוב לקהילת רביבים .בישיבה זו שמענו סקירה משלוש ועדות.
המשך יוזמנו יתר מרכזי הועדות.
דת תכנון  -אלעד נוה ,מרכז את ועדת תכנון מזה שלושה חודשים .הוא החליף את נילי בר-און שכיהנה
תפקיד זמן רב .אלעד הציג את הרכב הועדה ואת עיקרי פעילותה לאחרונה :תוכנית אב לרביבים,
תרים ואישורים שוטפים לבנייה בבתי החברים ובחצר המשק ,תכנון הדירות בשכונה החדשה.
לעד הציג קשיים שונים העומדים בפני הועדה ומגמות להמשך עבודה .נערך דיון קצר ,ואלעד ענה
שאלות החברים.
דת השכלה  -יאנה ברנובסקי מרכזת את ועדת השכלה מזה ארבע שנים .יאנה הציגה את הרכב הועדה
ת עיקרי פעילותה :לאחרונה השלימה הועדה עבודה ממושכת בגיבוש תקנון לומדים מעודכן ,הועדה
סקת בטיפול שוטף בענייני הלומדים ובהכוונה מקצועית ככל שמשגת ידה.
נה הציגה את תפיסתה בריכוז הועדה וענתה לשאלות החברים .חברי המזכירות הדגישו את החשיבות
נות מימשק בין מערך מש"א ברביבים למדיניות ההשכלה ,עם כניסתה של מנהלת מש"א חדשה.
דת בריאות  -נרדה ארז ,מרכזת את ועדת בריאות מזה שש שנים .נרדה הציגה את פעילותה בתחום ואת
חומי אחריותה .נרדה מסרה על שינויים בכוח אדם שהתחייבו בשנים האחרונות ,את סל הבריאות
ביבים ואת השינויים המערכתיים שעבר מערך הבריאות .נרדה הציגה קשיים שונים והעלתה כיווני
חשבה לעתיד .כמו יתר מרכזי הועדות ענתה גם נרדה לשאלות החברים.
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חברי המזכירות שיבחו את מרכזי הועדות וחיזקו את ידם על המסירות ועל עבודה התנדבותית בניהול
תחומים חברתיים-קהילתיים חשובים כל-כך בקהילה שלנו.
המלצת צוות בנים על קבלת מרב כהן לחברות
בהשתתפות :מנשה לוי
מנשה לוי ,מרכז צוות בנים ,הציג את המלצת צוות בנים לקבל את מרב כהן לחברות ברביבים.
מרב ) (24בת כיתת אגוז .לאחר השחרור ,עבדה שנתיים בחינוך ברביבים .לאחרונה חזרה מטיול בחו"ל
והשתלבה בעבודה ב"אפרוחי רביבים" .צויינה מסירותה הרבה לעבודה .מרב התחילה מכינה בתחום
העיצוב ושוקלת ללמוד בעתיד את תחומי העיצוב.
סוכם :המזכירות ממליצה על קבלתה של מרב כהן לחברות .יובא להצבעה בפתקים.
בחירת יעל צחור ליו"ר ההנהלה הציבורית של ענף המזון
י מסר כי פנה ליעל צחור בבקשה להחליף את מיכאל הרדוף כיו"ר ההנהלה הציבורית של ענף המזון.
מזכירות הודתה למיכאל שמסיים את התפקיד ,לאחר שליווה את הענף בתקופת ההפרטה וההטמעות
לה ברביבים ,ושיבחה אותו על שנשא בעול של תפקיד מורכב זה.
כם :המזכירות ממליצה על בחירתה של יעל צחור לתפקיד יו"ר ההנהלה הציבורית של ענף המזון.
בא להצבעה בפתקים.
רשם :חגי רזניק
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------עם סגירת המעבדה הצמודה למרפאת רביבים,
ערך צוות המרפאה בעבר ובהווה ,מסיבה צנועה וחמה למניה גרין

נמחק¶ :
¶

זה סיפור של חזון והגשמה
חזון של רופא משפחה
בקיבוץ באמצע המדבר,
והגשמה של אשה  ,שהתחברה לחזון
ומצאה בו הרבה אתגר ועניין.
עשייה צנועה,
ללא כותרות או ציפייה להכרת תודה,
עשייה יומיומית ,תוך אחריות ומסירות
ומחויבות לאיכות!
כתב רבי נחמן מברסלב:
"דע לך שכל רועה ורועה
יש לו ניגון מיוחד משלו"...
הניגון שלך ,מניה,
הוא ניגון צנוע ומועיל.
בחרת לעסוק במספר תחומים,
כשכל אחד מהם הוא תרומה גדולה לקהילה.
כך הספרייה האנגלית ,כך שיעורי האנגלית,
כך חנות הבגדים וכך המעבדה.
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נמחק<sp> :

שנה אחר שנה,
בנאמנות גדולה,
תורמת את חלקך באמונה.
אנו בטוחים
שהמסירות ,ההתמדה ,החריצות והנאמנות,
שלמדנו להכיר כה מקרוב,
ישרתו אותך נאמנה במשימות החדשות.
תודה על הכל ,מכל הלב ,ובהצלחה מכולנו,
צוות מרפאת רביבים בעבר ובהווה
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מהחינוך באהבה
תודה רבה – קיבלתי תעודה!
ברכות לכל תלמיד ותלמידה
עם חלוף מחצית השנה.
שנסו מותניים ואספו כוח
לתת "פיניש" מנצח!
מלווים אתכם באהבה
פנינה והצוות החינוכי
יגות הדרים וחגיגות ט"ו בשבט בגיל הרך
טבע מתארח בבתים במלוא הדרו ומקשט את
נות הגנים והבתים.
שא הפרדס וחג ט"ו בשבט זימנו לילדינו קשת
חבה של פעילויות הקשורות בטבע – יצירה
חומרי טבע שונים ,יצירה של עצים בטכניקות
נות ,למידה על חלקי העץ וחשיבות הטבע,
מובן כל הנושא מלווה בסיפורים ,שירים
יקודים.
ן רימון קיבלה את הנכנסים תערוכה יפיפייה
ל חפצים העשויים מעץ .עוד בגן רימון ,שתלו
מחים בצמיגים שהוצבו בפתח הגן ,טמנו זרעים
ראש דשא" ועוד...
ן חרוב הביעו הילדים משאלות כמוסות על עלי
ץ המשאלות" .באחת השיחות נשאלו הילדים
ה נותנים לנו העצים למה הם חשובים לאנשים,
פריאל ענתה " :כדי שאפשר יהיה לתלות
יהם נדנדות".
בלת חג בבוסתן דן
מדי שנה התכנסו כל ילדי הגיל הרך ,צוותים
וזמנים ,לטקס קבלת חג ט"ו בשבט.
תוכנית האומנותית הייתה מדהימה .כולנו
קחנו חלק ,ילדים וצוותים .הצגנו ,רקדנו ושרנו
רבה שירים ,שתלנו עץ קלמנטינות בעזרתו
נחיתו של גיל רביב וטמנו נרקיסים בגבעת
חצבים בעזרתה והנחייתה של רחל סבוראי.
דה רבה לעושים במלאכה.
סיום קינחנו בארוחת בוקר עשירה.
דה לברבי האחת והיחידה על כל הלוגיסטיקה.
יגות חורף בחברת הילדים
ום שני ,בערבו של יום סגרירי הוזמנו ההורים
רב כישרונות של ילדי חברת הילדים ,ערב
סגוני עם הרבה צבע ,קצב והומור .את הערב
חו חן יסעור ,נטלי שוורצמן ,מעיין ארז,
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יונתן גוטקה וירדן בן לולו .הטקסט ,שנכתב ע"י
הילדים עם עזרה קלה של המבוגרים ,היה שזור
בהומור עוקצני )מלחמת המינים –בנים בנות ועוד
סוגיות( .עוד שולבו מצגות שהזמינו את הצופים
לטעום קצת מהפעילות המבורכת הנעשית בחברת
הילדים .בהזדמנות חגיגית זו ,לבשו צעירי המרכז
מדי זית והקדישו מופע מצחיק למדריכות
הנפרדות ומתגייסות -לנה סוכוב ,יובל ושירה
מהגרעין.
המו-בר היה מלא בקהל אוהדים .תודה לחגי
גלילי ולצוות היקר והמופלא שלו ,על הערב
שהרחיב לכולנו את הלבבות ויותר מן הנראה על
הבמה התרשמנו ממה שנעשה מאחורי הקלעים,
מתחושת הגאווה והשמחה של הילדים ,עבודת
הצוות והאווירה הטובה .יישר כוח.
ספרים רבותי ספרים
בגיל הרך נכנסנו לתוכנית רענון והעשרת הספריות
שלנו ,תודה לאורה ארצי על השירות הנפלא.
סיפורו העצוב של בולדי האוגר
האוגר של גן רימון זכה לשם "בולדי" על שם
הכינוי של אלדד ימין ,המטפל הנערץ.
בוקר אחד הוא נמצא מת בכלוב  ,שחר פליישמן
שיתפה בעצב את אמא שרון " :אמא בולדי מת,
הלך לישון בלילה ולא התעורר בבוקר" .שרון
שחשבה שהילדה פירשה את הביטוי "מת" ו"לא
קם בבוקר" לחומרה הרגיעה את הילדה ואמרה
"בולדי לא מת ראיתי אותו מסתובב" ,הילדה
שיודעת מה היא אומרת לא וויתרה " ,הינה אני
מתקשרת אליו לפלאפון" אמרה שרון" ,מה יש לו
פלאפון" שאלה שחר בפליאה" ,כן תכף אני אתן
לך לדבר איתו"" ,מה הוא יודע לדבר" המשיכה
שחר להשתומם ...וכאשר נשמע קולו של אלדד
בולדי מהצד השני של הפלאפון זה היה ברור שזה
אינו קולו של האוגר.
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בן דרך מועדת חינוך
כום ישיבת ועדת חינוך מתאריך 18.1.07
פורום אשל" – דיווח
פורום התכנס ע"מ לגזור את הפעולות הבאות לקידום שני היעדים שהתגבשו בועדת חינוך:
 .1עבודה עם הורים.
 .2ליווי הנערים.
דת חינוך אישרה את ההצעה של ה"פורום" למהלכים הבאים -
• פגישה של פורום אשל ונציגי ועדת חינוך עם מוסה בר-סמך  -פסיכולוג קליני המתמחה בעבודה
עם משפחות וקהילות קיבוציות -במטרה לשרטט את מסגרת העבודה עם ההורים.
• מפגש של מוסה בר-סמך עם ההורים.
מקביל:
• לקיים שיחות אישיות גורפות עם הנערים )ח'-יב(.
ח'-ט'  -לקראת המעבר.
י'-יא'  -מיפוי צרכים.
יב'  -מיפוי הצרכים המיוחדים בהתייחס לכל פרויקטי הסיום שלהם.
ויקטים חברתיים
שנה ,חטיבת הביניים במשאבים מריצה תוכנית של מעורבות חברתית  -הנערים יהיו מחויבים לפרויקט
ברתי )עשייה למען האחר( ,בקהילה בה הם חיים ,במטרה להגביר את שייכות הנערים למקום.
דית פאר ,מנהלת החטיבה ,אחראית על הפעלת הפרויקטים ואנחנו התבקשנו להיות החוליה המקשרת
קהילה ,ובשלב הראשון להעביר לה מיפוי צרכים חברתיים של הקהילה שלנו.
יונות שעלו בועדת חינוך
• טיפוח גינות של האוכלוסייה המבוגרת
• חונכות ילדים צעירים
• שעת סיפור והפעלה בספרייה
• לקיחת חלק פעיל בעשייה התרבותית בקהילה.
** רעיונות נוספים יתקבלו בברכה )אפשר לשים פתק ב-ת.ד .ועדת חינוך – תודה( [
ראת עברית וחשבון לילדים מביר הדאג'
יעה אלינו בקשה ,מבחור בשם אוני ,העובד בהתנדבות בביר הדאג' ,למסד מתן עזרה של הנערים
בוגרים במקצועות עברית וחשבון לילדים מהמגזר הבדואי אשר יגיעו אלינו ,נענינו בחיוב.
אחריות פנינה וחגי גלילי לקדם את הבקשה.
** חברים המעוניינים להצטרף וללמד ילדים ,ידעו אותי ,ותבוא עליכם הברכה [
יעות ע"ח ועדת חינוך  -החלטה
דת חינוך תממן נסיעות  /תיתן החזרים במקרים הבאים:
• שיחות הורים כלליות – הצוות החינוכי ידאג למערכת הסעות מאורגנת מרוכזת.
לא יינתנו החזרים למשפחות המתארגנות באופן פרטי.
• שיחות הורים אישיות מרוכזות  -משאבים -סבבים מועצה  +רכב ע"ח ועדת חינוך שיעשה
הקפצות ,בתי ספר רחוקים  -כל שעה ייצא רכב.
• הגעה לבית הספר במהלך היום  -שיחות פרטית  /בריאות  /אחר -נסיעה אחת בשנה לילד.
• פעילות חברתית פורמאלית )חלק מתוכנית הלימודים(.
דת חינוך לא תשתתף בהוצאות רכב בגין מסיבות כיתתיות למיניהן ,שמתקיימות מחוץ לכותלי בית
ספר.
נסיעה על חשבון החינוך מחייבת אישור מוקדם של רכזת החינוך.
ון רביבים  ,9.2.07 ,2396עמ' 9
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חנו מבקשים מההורים לידע אותנו ולהעביר אלינו את מועדי הפגישות המרוכזות על מנת שנתארגן
צורה מסודרת.
יעורי עזר -שינוי סעיף בהחלטה
שיבה של ועדת חינוך מתאריך  ,14/9/04התקבלה מדיניות על פיה נהגנו מול כל בקשה לעזרה לימודית.
דת חינוך ראתה לנכון לשנות את הסעיף הקובע שהשיעורים יינתנו ע"י כוחות מבית במסגרת תקציבית
ל  ₪ 35לשעה.
הלן הנוהל המתוקן ,שקיבל תוקף לאחר שאושר ע"י חברי הוועדה -
א .הנער יפנה לרכזת החינוך ויציג את בקשתו.
ב .הגדרת מסגרת הסיוע ומשך הסיוע תעשה עם הנער/ה.
ג .דיווח ומעקב יעשה אחת לחודש -באחריות רכזת החינוך.
ד .משאב זה יינתן לנערים המגלים יחס רציני ללמידה ומשקיעים את מרב המאמצים בלמידה בבית
הספר.
ה .באחריות רכזת החינוך לתת מענה הולם לכל פנייה ,ובהתאם לצורך תפנה למורים בבית  /בחוץ.
ו .נער שלא יגיע לשיעור ולא ידאג לבטלו מבעוד מועד  -הוריו יחויבו בעלות השיעור.
הצורך לשינוי מקורו בסיבות הבאות -
 .1מוטיבציה גדולה של ילדים ללמידה באיכויות בגרויות של ארבע וחמש יחידות.
 .2מיעוט בכוחות מקצועיים זמינים מבית.
 .3אחד היעדים שנקבעו בפורום אשל – שיפור הישגיהם הלימודיים של ילדינו.
רשמה :פנינה

בן דרך מועדת חינוך

כום ישיבת ועדת חינוך ו"פורום אשל" מתאריך 31/1/07
זמן – מוסה בר-סמך פסיכולוג קליני ,חבר קיבוץ יד מרדכי.

סה הוזמן במטרה לעזור לנו לבנות תהליך עבודה שמטרתו להגביר את מעורבות ההורים בתהליך
למידה של ילדם באשל.
תח דיון סביב השאלות -למה מעורבות הורים חשובה? מה כדאי לעשות  ,ואיך לעשות זאת?
רים שנאמרו-
 מעורבות ההורים היא הכרחית. יש לחזק את ההורים ולתת להם כלים למעורבות. יש להביא את ההורים להיות יוזמים ולא מגיבים. יש לתת להורים כלים שיעזרו להם בקשר עם בית הספר. יש להבנות את המעבר ממשאבים לאשל ולמצוא דרכים שיקלו על הילדים והוריהםאת המעבר לאשל.
 יש לתת את הדעת לתנאים האובייקטיבים המביאים לנפילת הילד ולעשות את הדבריםהטכניים המתבקשים.
 יש לשאוף לשיתוף פעולה בין הורים ,בפרויקטים חברתיים. צריך שתהייה באשל כתובת להורים ,אליה יוכלו לפנות ולקבל כל עזרה ,מידע ,הנחייה ,הסבר,ליווי לפי הצורך.
 יש להתייחס לסוגיות אוניברסליות כמו העלאת המוטיבציה להישגים ,מצוינות...סיכום –
הורים יש תפקיד משמעותי בעיצוב המציאות הבית-ספרית של ילדם מבחינה לימודית ,חברתית ורגשית.
ינו לחפש את הדרכים להגביר את המוטיבציה אצל ההורים להיות שותפים פעילים בתהליך החינוכי
בית-ספרי של ילדם מחד ,ומאידך לתת להם את הכלים להצליח במשימה.
הליך העבודה עם ההורים צריך להיות מתמשך ומקיף.

ון רביבים  ,9.2.07 ,2396עמ' 10
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כם על שלוש סדנאות להורים בהנחיית מוסה בר-סמך.
מקביל ,באחריות פורום אשל וועדת חינוך ,להקפיד לשמור על תנועה ערה מול אשל הנשיא.
התייחסות תהיה ברמה המערכתית )הורים כגוף( סביב סוגיות אוניברסליות רלוונטיות
רמה הפרטנית )כל הורה ודאגותיו מול ילדו הפרטי והמציאות הבית-ספרית שלו(.
סה בר-סמך יעביר שלוש פגישות בתחומים הבאים -
 .1מאפייני גיל ההתבגרות ותפקיד ההורים בגיל ההתבגרות.
 .2סמכות הורים.
 .3כלים לתקשורת עם ילדים בגיל ההתבגרות.
פגישות מכוונות להורים של נערים מח' ועד יב'.
ינה חשיבותו של המפגש הראשון להצלחת התהליך ,יש לדאוג לנוכחות גדולה של הורים .יש לראות
שלוש הפגישות מיקשה אחת ולדאוג ליצור מחויבות אצל ההורים להגעה לשלושת המפגשים.
מפגשים ישאו אופי של סדנא ,בראשונה יותר תיאוריה ובאחרות יותר תרגול.
פגישות יתקיימו אחת לחודש בימי שני בערב .משך כל פגישה שעתיים.
הלן תאריכי הפגישות עם מוסה בר-סמך . 16/4 ,19/3 ,19/2 -
רשמה :פנינה פרץ יסעור

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

כל בית רביבים
נחנו רוצים לומר תודה ,
ודה על החיבוק החם והאוהב.
ודה על מילות הנחמה ,העידוד והתמיכה.
ודה על הנכונות והדאגה לכל מחסור ולכל צורך,
פרטים הקטנים והגדולים
וך התחשבות וההבנה של אוהבים.
ודה.
כולנו ,משפחת פרץ על כל ענפיה ,ברביבים ומחוצה לה.
חיותיה של יעל וכל בני ביתן.

אזכרה ליעל פרץ
ביום חמישי  ,15.2.07בשעה ,18.00
בחדר האוכל.
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שימה זו הייתה אמורה להתפרסם בשבוע שעבר ,אך בשל אי הופעתו של העלון ,נדחה פרסומה.

נפקת רבל – רפי שאול
פקה לציבור הינו תהליך משמעותי לכל חברה
סקית על אחת כמה וכמה לחברה עסקית
עלות של קיבוץ.
הבדיל מהקמת שותפויות עם גורמים חיצוניים
מגזר העסקי ברביבים ,קיבוץ רביבים אינו
וסה בנושאי הנפקת נכסיו לצבור.
בוץ רביבים השקיע ברביב החל משנת  1971את
רב כספו ואת מיטב אנשיו .
ת רביב ,ובעקבותיה את רבל הקימו והובילו
ברי רביבים.
מובילים ,כמובן בעזרתם של מרבית חברי
יבים ,הם :צבי בורשטין ,משה ארמן ,יאיר לוי
רם ישראלי .הם היו בעלי החזון ,היוזמה
התמדה ,למרות האכזבות שהיו בדרך והיו ,לא
תרו.
סוף שנות ה  90לאחר עבודה מאומצת רבת שנים
ל כל המוחות במפעל והשקעות רבות ,פיתחנו
צר ייחודי לתעשיית הרכב .לצורך המשך
פיתוח והחדירה לשוק נדרשנו להשקעות
מיליוני דולרים.
בוץ רביבים ,שבאמצע שנות ה  90נכנס למשבר
כלי עמוק ועדיין היה בתהליכי הבראה ,לא היה
סוגל לגייס כסף מהבנקים לצורך הפיתוח .מה
ד שהחשיבה הייתה ,שלא נכון לסכן את חברי
יבים בערבויות להשקעות נוספות שאמנם
מנות בחובן סיכוי גדול ,אך גם סיכונים לא
עטים.
חלטנו להכניס שותף למפעל ובעזרת השקעתו
כספית להמשיך ולפתח את רבל .
אחר שנתיים של עיסוק אינטנסיבי בנושא ,בסוף
ת  ,2000הכנסנו את וולודינגר כשותף ,לפי שווי
יב רבל )רבל הייתה אז עדיין תחת רביב( של 17
ליון דולר .אכן בעזרת השקעתו במפעל יכולנו
המשיך ולפתח את רבל.
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בשנת  2004נכנס שמרוק כשותף נוסף ברבל לפי
שווי חברה )רבל בלבד( של  13מיליון דולר.
ברור שהמשקיעים השקיעו ברביב ורבל בגלל
החזון והפוטנציאל של רבל ,שבפועל הוקמה ע"י
אנשי רביבים ובהשקעת כספים לא מעטים
מקופת רביבים.
לשמחתנו ,החזון מתגשם .מדובר על ערך חברה
של  40מיליון דולר .אנחנו רואים פרי לעמלנו
והמשקיעים יקבלו תשואה נאה מאד להשקעתם.
חשוב להבין שקיימים ניגודי אינטרסים מובנים
בין הקיבוץ לבין המשקיעים החיצוניים:
המשקיעים ,עניינם בשווי כספי מקסימלי של
המפעל.
לנו כקיבוץ ,המפעל כנכס בבעלותנו ,מהווה בראש
ובראשונה מקור פרנסה עיקרי ועתידי ,אפילו על
חשבון שווי כספי גבוה ולא מעט כסף שאמור
לזרום לקופת הקיבוץ במיידי.
ניהול תהליך ההנפקה:
הבנתי שכתוצאה מאילוצים כאלו ואחרים,
השפעתו של וולודינגר בניהול המפעלים ,בשנים
האחרונות ,הלכה וגדלה .הדבר נכון גם לגבי
הובלת תהליך ההנפקה.
אני מאד מעריך את וולודינגר כאדם ,כבעל
מקצוע וכבעל כושר דיבור ,אך כדאי שנזכור
שחלקו של וולודינגר ברביב הוא  ,20%לעומת
רביבים שחלקה . 80%
להנפקת רבל השפעות על גורלנו ועתידנו .לכן,
כבעלי שליטה עלינו להיות מובילים ולא להיות
מובלים.
לדעתי ,לפני אישור ההנפקה בכל פורום שהוא ,יש
צורך בהקמת צוות לבדיקת המבנה הארגוני
הנוכחי של רביב רבל ,המבנה הארגוני ביום
שלאחר ההנפקה ,לימוד וליווי התהליך ,יתרונות,
חסרונות ,השלכות והצגת מסקנות בפני צבור
החברים )בעלי השליטה(.
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צוות המוצע לאסיפה חייב להיות מלווה ע"י
ברה חיצונית ,המתמחה בניהול תעשייתי
נפקות לציבור ,לצורך ייעוץ לצוות ותמיכה
התמודדות מול וולודינגר ושמרוק.
טרות הצוות:
 .1לימוד נושא ההנפקה והשלכותיו על
הקיבוץ ,בקיבוצים שביצעו הנפקה.
חלקם הצליחו ,חלקם נכשלו בגדול .בואו
נלמד.
 .2ליווי הקיבוץ ע"י רואי חשבון ועורכי דין,
המתמחים בהנפקות של מפעלים
קיבוציים,
שמניסיונם בנושא יאירו את עינינו.
 .3בחינה מחודשת של כל ההסכמים בין
רביבים למפעלים ,בעיקרם :בנושאי שכר
עבודה ,תנאי עבודה ,דמי שכירות ושאר
הסעיפים.
 .4בחינה מחודשת של ההסכמים בין רביב
לרבל.
 .5משמעות מתן אופציות ברבל למנהלים
חברי קיבוץ ,למנהלים שאינם חברי
קיבוץ ,חלוקת אופציות בעתיד לבעלים.

 .6לשקול צרוף רביב להנפקה,
מה המשמעויות ,מה כדאי לנו כקיבוץ.
 .7לבחון בשיתוף עם הנהלות המפעלים את
המבנה הארגוני של המפעלים ,האם
ההחלטה על הפרדת המפעלים נכונה,
אולי כדאי לשקול מחדש את איחוד
המפעלים ,מה ההשפעות של כל
אלטרנטיבה על המפעלים ,עלינו כקיבוץ.
 .8מה יקרה לנו כקיבוץ ,שהיום הינו בעל
השליטה ברבל ,ביום שלאחר ההנפקה .
לסיכום
אני לא מביע התנגדות להנפקה ,אך חשוב לי
להדגיש שבהנפקה לציבור ,להבדיל מהכנסת
שותף פרטי ,אין דרך חזרה משגיאות שנעשו.
הנושא רציני ואפילו קצת גדול עלינו ,השפעתו על
גורלנו ועתידנו בלתי הפיך.
לכן עלינו לבצע את התהליכים שהצעתי ,לא
להתרגש מאיומים של חוסר זמן,למה עכשיו,
נבצע את ההנפקה נראה אחר כך וכו'.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------במסגרת קשרי קהילה-מפעל ,הוזמן גיל רביב ,בשם צוות הנוי ,לברך את צוות רביב בקבלת
חג לט"ו בשבט ,שנערכה ברביב.
שמח לכולם,
יחסים לקונפוציוס ,החכם הסיני הקדום ,את האמרה כי:
החושב לימים – זורע חיטין
חושב לשנים – נוטע עצים
חושב לדורות – מחנך ילדים"
נפוציוס ,שהיה מהאנשים החכמים ביותר
התהלכו על הכדור שלנו מאז בריאתו אולי,
כיר והבין היטב את רוח האדם ,את העצים,
ראה קצת פחות.
עצים ברובם מאריכים ימים לאין ספור יותר
בני התמותה.
הרבה מקרים ,כשאנו חוסים בצילם של העצים,
אנשים שנטעו אותם ולעיתים גם ילדיהם,
דיהם ,חניכיהם ובני חניכיהם ,כבר הלכו
ולמם.
ות נאמר ונכתב על היחסים בין האדם לאילן.
שה להגזים בחשיבותו של העץ לקיום האנושי,
ון רביבים  ,9.2.07 ,2396עמ' 13

בכל מקום ועל אחת כמה וכמה בחבל ארץ צרוב
שמש כשלנו.
העצים אכן יחזירו לנו מטובם ,אם נדע לכבדם,
לטפחם ,לשמור עליהם ואף לקבל בהבנה ,שלא
לדבר על אהבה ,את השלכת שלהם .נוכל ליהנות
מיתרונותיהם וברכתם של העצים ,אם נלמד
לקבל ולחיות עם חסרונותיהם ,אולי כמו עם
הזולת.
מאחל לכולנו חיים בסביבה נעימה ,ידידותית
וירוקה.
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דברים שאמר עודד ברזלי בחנוכת הכלבולית ,בבית הקירור לשעבר
למבנה הזה לא הונחה אף פעם אבן פינה.
לעומת זאת הוא נחנך פעמיים :בפעם
הראשונה בחודש יולי  1966ובפעם השנייה
היום.
מה אומר לכם ,יותר טוב לחנוך מאשר להניח
אבן פינה ,כשאינך יודע ובטוח מה יהיה
בהמשכה ,כפי שקרה לא אחת.
לקראת הטקס הזה ביקשתי מלילי ,אשר על
הארכיון ,את כל העלונים שבית הקירור מוזכר
בהם .הופתעתי מהחומר הרב שקיבלתי
ונוכחתי בחשיבותו של בית הקירור בחיי
המשק בימים ההם.
ההחלטה על בניית בית הקירור
התקבלה בחוג מצומצם של בעלי
תפקידים )מרכז המשק ,מרכז
המטע ומרכז הבניין( והעבודה
התחילה עוד לפני קבלת אישור
סופי מהאסיפה.
בינואר  1966החלטנו שיש לסיים
את הפרויקט לקראת עונת הפרי
הקרובה ,כלומר :יוני-יולי של
אותה שנה.
התכנון נמסר למחלקה לתכנון של
ולאחר
המאוחד
הקיבוץ
התלבטות ,סיכמנו לבנות בית קירור ל  200טון
במקום ל  120טון ,כפי שחשבנו בתחילה.
התקציב היה  200,000ל"י )לא .(₪
כיום אני חושב איך בנינו תוך חצי שנה מבנה
די מורכב ללא פלאפונים סלולריים ,ללא
מחשבים ,ללא מכוניות צמודות ,ללא פקסים
ובקושי טלפונים רגילים.
בית הקירור היה שימושי מאוד למטע הגדול
שלנו ושינה את כל מערך השיווק של הפרי:
אפרסקים ,משמשים ואגסים.
השימוש בשני החדרים שבהם הבחילו את
התמרים בקירור עמוק ,היה קצר ביותר ,כי
גידול התמרים הופסק – לא היה רנטבילי ,כמו
שאמרו אז.
במשך השנים שימש בית הקירור גם את שדה
בוקר ומשאבי שדה ,לאכסונים של סוף שבוע.
אוכסנו בו גם פירות פרי הדר מפרדסנו בבשור.
המקום שימש גם את המטבח מעת לעת
ובהמשך את הפקעות של ענף המשתלות,
לאחר התקנת מייבשים לצורך כך.
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השימוש האחרון היה של שמן "חלוצה",
שאכסן כאן חביות שמן וביצע עבודות נוספות
לצרכיו.
לא עברו שנים רבות ,מאז נפתח בית הקירור,
ובנינו את המטבח בשני מפלסים :למעלה
המטבח ולמטה – מרתף צנרת גדול והכנות
לחדרי קירור ומעלית )שלא פעלו אף פעם(.
בחלל שנוצר הקמנו את הכל בו המפואר ביותר
בנגב .קנינו כונניות-מדפים וציוד אחר ,שחלקו
אף הועבר הנה .הכל בו שירת את החברים
עשרות שנים.
במקביל ,הוקמה מרכולית בצריף הגרמני,
שנשאר צמוד למטבח.
הקיבוץ גדל ,צנרת המטבח
הזדקנה ונזילות והצפות
הטרידו את הכל בו.
המרכולית הייתה קטנה
מלהכיל את המוצרים והקונים.
ברביבים החלו דיונים על
הפרטת המזון.
עוד לפני כן הוחלט לבנות כל בו
חדש .תוכנן מבנה למטרה זו,
אולם אומדן העלות היה כזה
שלא יכלו לבנותו.
התחלנו לחפש מקום חלופי ,במבנה קיים.
ואז – עומדים חמי ,ויקטור ואנוכי ,בין
המדגרה ובית הקירור ואומרים :בית הקירור
הפסיק למלא את ייעודו ,אולי יתאים לכל בו
החדש?
למרות מיקומו ,שמעבר לכביש הכניסה
לקיבוץ ,הצעתי למקם בו את הכל בו
והמרכולית.
ידענו את יתרונות המבנה :אפשרות לפתחו
לחלל גדול הודות למבנה הקונסטרוקטיבי
שלו ,גובה החלל ,חיבורו לתשתיות החשמל,
הביוב ,התקשורת והכבישים.
שוב :דיונים ,התלבטויות והחלטה חיובית.
הפעם עברו שנים מספר עד שהסתיים התכנון,
גיוס התקציב ונמצאו הבונים .במידה מסוימת
חזרה רביבים לימיה הטובים ,כאשר בתוך
צוות הבנייה מצויים רבים מחברינו .מחמם
את הלב.
התכנון נמסר לא.ב .תכנון ,שהיא יורשתה של
המחלקה לתכנון.
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תוך כדי מהלך התכנון ועם המעבר להפרטת
המזון ,נוכחנו שיש להוסיף מקום ,בנוסף לחלל
בית הקירור .וכאן אני מתנצל בפני החברים,
שמה שאתם מוצאים כאן זו לא התכנית
שאושרה באסיפה.
לפעמים צריך זימון טוב של כל הגורמים
להרמת פרויקט )כך קרה גם כשהרחבנו ובנינו
דירות ללינה המשפחתית( :הנהלת משק
וקהילה ,מקורות כספיים ,מועצה אזורית
ומנהל פרויקט .כל אלה היו כאן ובזמן
המתאים ולידם צוות המרכולית והכל בו.

לפני זמן מה קראתי כי בתאילנד תכננו ובנו
שדה תעופה במשך  40שנה.
כאשר בניתי את בית הקירור לפני  40שנה ,לא
ידעתי שלמעשה אני בונה אז את הכלבולית.
רביבים קיבלה נכס חדש ונאה .יש כאן עליה
בסולם האפשרויות של שיפור השירות
לחברים.
עתה נותר לעשות זאת ולהצליח.
ברכותי ואיחולי ופנינו לפרויקטים הבאים
שכבר נמצאים בעשייה ובתכנון .כה לחי!

סידור הרכב
דאי לדעת

בר שאין לו עברות במשך שנתיים ושוטר עוצר אותו ,יכול לקבל ,במקום דו"ח,
הרה לשנתיים.
שימו לב!!!
ום חמישי  -15/2/07יערך הסידור השבועי בימי חמישי במקום בימי שישי.
כורת לכל מי שנוסע ברכב שכור
קשה לא לשכוח לרשום את הנסיעה בפנקס הרכב.

זמנת רכב:

מנות רכב בטלפון :רק במקרים דחופים!!!!!!
ם ההזמנה היא למועד מאוחר יותר משעת הקבלה הבאה של סידור רכב בבוקר,
ין השעות  08:30– 09:30זו אינה הזמנה דחופה.
ל הזמנה אחרת יש להכניס לתא הדואר של הרכב.
שעה  11:00עד לבוקר שלמחרת יש סידור פתוח ,נא השתמשו בו.
י מבקשת לא להתקשר אלי הביתה בטלפון הפרטי בקשר לרכבים
פלאפון של סידור הרכב . 054-2401111
שעה  16.30רק במקרים דחופים.

קלות

תקלה גדולה וקטנה יש לרשום בדף דיווח שנמצא בארון המפתחות ,או לפנות לבן שר )(054-2401521

שוב!! בבקשה לדאוג שארון המפתחות יהיה סגור כל הזמן.
סח

סח מתקרב ,ואני צריכה להזמין רכבים שכורים כדי להיות בטוחה שיהיו לנו רכבים לחג.
ן  -כל מי שיודע שהוא נוסע בחג !! זה הזמן להזמין רכב!!
הזכירכם  -חברות ההשכרה אינן יכולות להבטיח לנו רכב אם לא הזמנו מראש.

סאות ילדים!!!!
לרשום כל פעם שלוקחים כסא :שם ,תאריך ומספר כסא .ובבקשה לשמור על הניקיון בארון הכיסאות.

לבים ברכב
ם אין אפשרות אחרת ולוקחים כלב ברכב ,יש לשים כיסוי על הספסלים ולנקות את הרכב אחריכם.
כורת :חיוב  50ש"ח למי שמחזיר רכב מלוכלך.
תודה מראש
מונה ובן
סידור רכב
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טיול מתחת ל0-

אמנון ליבנה

)חלק ראשון(
דע אני לכך שהטיול שלי בחו"ל יכול לעניין
יקר את עצמי .אף על פי כן חשבתי שיתכן
היה למישהו עניין באירועים כה יוצאי דופן
חוויתי ,גם לאנשי המדבר .עם זאת לא אטור
נה לאף אחד שידפדף הלאה או יזפזפ בעלון את
פורי.
מסגרת הביקור המשפחתי שלנו אצל בתנו עירית
ני משפחתה ,תוכנן עבורי גם טיול עם קרובי
שפחה נוספים בלוס אנג'לס )להלן  .(L.Aטיולים
אלה תוכננו בעבר לפי מוקדי עניין משותפים לנו,
ון נופים ,פרחים ובעלי חיים.
פעם נערך הטיול בשני פארקים ידועים ,שרבים
איתנו ודאי ביקרו בהם .פארק הילוסטון ופארק
ברייס קניון .בנוסף עוד שני פארקים קטנים:
קפיטול ריף ופארק הגובלין .השוני היה השנה
ונה  -ינואר שיא החורף.
וכח מאמץ מרוכז וקור עתידי ,ויתרה זוגתי על
רעיון ונשארה עם הנכדים.
ראה שהבאנו לארה'ב את החזית הקרה
שטפה את רוב חלקי היבשת .נחתנו לימים קרים
אד .הטלוויזיה הראתה את תפוזי קליפורניה
שנטיפי קרח עליהם וכבישים קפואים
שמכוניות מחליקות עליהם.
טיול החל בטיסה לסולט ליק סיטי ,שבמדינת
טה ומשם בנסיעה צפונה מהלך  5שעות ,דרך
דינת אידהו לפארק הילוסטון ,שרובו נמצא
מדינת ויומינג .כל חמשת ימי הטיול התנהלו
אזורים גבוהים ששימרו את השלג שירד שם
מה ימים לפני בואנו .עם זאת ,בכל ימי הטיול
חה השמש ברוב שעות היום ,והעלתה במעט
ת הטמפ' ,שבכל מקרה הייתה מתחת לאפס.
סופו של היום הראשון הגענו לעת ערב לעיירת
פש קטנה שבגבולו המערבי של הפארק.
תמקמנו בלודג' "שלושת הדובים" .העיירה כולה
שלגת ופינוי השלג מהכבישים והמדרכות הותיר
ימות שלג גבוהות בכל שטח פתוח.
ם המחרת היה מיועד לביקור בחלקה המערבי
ל השמורה .רוב שטחה של השמורה היה סגור
תנועת כלי רכב .כבישים אחדים פונו לאפשרות
פול בשמורה ולמעט תיירות חורף .התנועה
חלק זה הייתה אפשרית בשתי דרכים :מכוניות,
במקום גלגלים הורכבו להן שרשרות הנעה ,או
כלי הקל סנובורד .אנחנו בחרנו לנוע בסנובורד,
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שהוא רכב ליחיד או לזוג .רכב זה נראה כעין
אופנוע בעל שתי ידיות.
במקום גלגל קדמי מותקנות בו שתי מגלשות.
במקום הגלגל האחורי שרשרות הנעה.
עם אור ראשון התייצבנו במשרד הפארק לקניית
כרטיסי הכניסה .יצאנו בלבוש כמעט מלא .כלומר
מגפיים שבהן נתונות הרגליים בתוך שלושה זוגות
גרבי צמר ,עם מחממים כימיים מתחת לאצבעות
הרגליים .על דלת הכניסה כעין טרמומטר שבו
נרשמת הטמפ' ,הנוכחית .המספר היה בלתי
אפשרי .לאחר תרגום מ F-לצלזיוס נוצר עדיין
מספר מדהים  38מעלות צלזיוס מינוס .מאוחר
יותר הסתבר שבאותו בוקר נרשמה טמפר' נדירה
ביותר באזור זה .עם הכרטיסים ביד אנו חוזרים
ל"שלושת הדובים" לארוחת בוקר רגילה :אומלט
משלוש ביצים ,לביבות תפ'א ,רצועת בשר בקר
נמוך עם גבינה צהובה וקפה שנמזג ללא הרף עם
ירידת מפלס המשקה בכוס .ארוחת בוקר כשרה
למהדרין .דרושה עדיין השלמת הצטיידות הלבוש.
במחסני המלון מחכים לנו חליפת שלג ,כובע צמר
וקסדה .לקסדה חלון שקוף נע מעלה ומטה שעוד
ישחק תפקיד חשוב במסע אל תוך הקור.
בחדר ההדרכה נאספים אנשים לקבוצות אחדות.
אין כניסה לפארק לאנשים בודדים ,אלא רק
בקבוצות עם מדריך .בקבוצה שלנו מדריכה ו 8
אנשים .אנו ממתינים – קפה ועוד קפה ולא ברור
למה לא יוצאים לשטח .מסתבר שלפי התקנות
אין לצאת לשטח לפני "התחממות" ,לפחות ל 23
מעלות צלזיוס ,מינוס כמובן .לקראת השעה 9.00
ניתן האות .יוצאים לחניון הרכב לתדרוך .מסתבר
שאני הטירון היחידי .כל השאר בני הארץ ,שכבר
חוו את החוויה .לכבוד הזר היחידי ,ניתן התדרוך
באנגלית שוטפת .אני מבין מעט מאד את תפעול
הכלי הפשוט .יוצאים לדרך ,הטירון ראשון בטור
לאחר המדריכה .כל השאר אחרינו .נוסעים
בכבישי העיירה בדרך לפארק .הסיבוב החד
הראשון גרוע .הסנו בורד סירב להישמע לי וכמעט
נכנסתי בדלת אחד הבתים .בהמשך מתרגלים
לנהיגה אך צרות נוספות צפויות.
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נסים בשער הפארק ,התנועה בדרכים קיימות
וקו מהשלג ,רובה ככולה שיירות של סנובורד.
תע מתבררת לי עובדה מפתיעה  -התנועה
רמת לאבק רב  -אבק שלג .האבק ועשן המנועים
סתירים לעיתים את האור האחורי של הרכב
לפניך.
היגה משתפרת והולכת .בקטעים ישרים נוסעים
מהירות של כ 30 -מייל לשעה ויותר .אך כאן
תחילות לצוץ בעיות נוספות ,שלא נחזו קודם
ן .הבעיה הנוכחית היא בפשטות ,חוסר תיאום
ן הקסדה וכובע הצמר .האף הדולף ללא הרף,
בל הנשימה ,גורמים ליצירת קרח לא רק על
שפם שהפך לבן וחושב להישבר ,אלא גם על
חלון השקוף של הקסדה .שכבת קרח זו חוסמת
לק מזווית הראיה שמלכתחילה צרה היא.
יסיונות לשנות את מיקום הקרח שמול העיניים
מקום נמוך יותר ,מושך את כובע הצמר שמכסה
ת רוב שטח הפנים .התמרון הזה בין שני
חלקים הנ"ל תוך כדי נסיעה מהירה קשה ביותר.
הפסקה הראשונה אני מגרד את הקרח מחלון
קסדה ומתאם בין שני האביזרים.
עניין מה קורה אצל האחרים? כנראה דברים
מים.
אמור את רוב ההסברים שלפני היציאה לא ממש
בנתי .את תנועות הידיים של המדריכה למדתי
ך כדי הנסיעה .ואף הסנובורד מפתיע לטובה.
סתבר לי שהוא מפיץ אוויר חם אל הרגליים,
מושב המרופד מפיץ חום נעים אל העכוז והלאה,
ידיות מפיקות חום שחודר את הכפפות העבות.
סך הכל לאחר ההסתגלות הנסיעה נעימה
וויתית.
חנה ראשונה בסיור – ירידה אל גדת הנהר
דיסון הקפוא בחלקו .ממול בגדה הנגדית עומד
על עץ העיט האמריקאי שחור  Xלבן .המצלמה
לפת מהתיק שחלקי הפלסטיק הקפואים שלו
איימים להישבר .מחליף במהירות עדשה ,אך
עיט מרוחק מדי ואני מוותר .בינתיים אני יורד
הדרך ונופל אל שלג עמוק ורך שמגיע עד מעל
רכיים .קשה ללכת כך אל הגדה ,אך אפשרי.
צעירים שבקבוצה מפילים עצמם אל השלג הרך
ב ושוב.
חניה הבאה הפתעה זואולוגית .חתול נדיר –
בקט יושב לו בתוך השלג על גדת המדיסון
קפוא  .ומאפשר לכ 15-איש לצלם אותו .שוב
חליף עדשה ו"יורה" .המצלמה הדיגיטאלית
אפשרת לצלם תמונות רבות בזמן קצר .הטווח
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מאפשר לקבל את החתול מלוא כל מסגרת
התמונה .מעניין מה מקבלים כל בעלי המצלמות
הקטנות? קשה מאד לצלם עם הכפפות הגדולות
והעבות ואני מוריד אותן בזמן הצילום .תוך דקות
ספורות מתחילות הידיים לקפוא ומבקשות
להיכנס בחזרה אל הכפפות .לאורך עמק המדיסון
חיות בר רבות .שלושה מיני איילים וביזונים
רבים .כולם משוטטים ,ומחפשים בשלג מזון.
האיילים מזיזים את השלג ברגליהם הקדמיות.
הביזונים בעזרת אפם .לא פשוט להזיז כ 20-ס"מ
עובי שלג ויותר.
מידי פעם נעצרות השיירות ,איילים או ביזונים
חוצים את הדרך וניתן להרגיש את ריחות גופם.
כל ההתנהלות של בני האדם בשמורה ,מושפעת
מהתנהגות בעלי החיים ,להם כמובן זכות הבכורה
בשמורה.
לאורך כל הדרך נראים ענני אדים לבנים ,בגבהים
שונים ,שעולים מהגייזרים הרבים .האדים
קופאים ונופלים בחזרה לקרקע כשלג .המים
החמים יורדים לנהרות ,וממיסים פסים צרים
בקליפת הקרח שלהם .לאורך המסלול תחנות
הפשרה ושירותים אחדות .באחת מהן נמסרה לנו
הודעה משמחת  -הטמפרטורה עלתה )אפשר
לחשוב חמסין נוראי( והגיעה ל 20-מעלות ,מינוס
כמובן .בשירותים מסתבר יש בעיה ,לא ברור
מספיק ,איזו שכבה עולה ,איזה יורדת .מגיעים
לשיא המסלול  -הגייזר הזקן והמפורסם OLD
 .FAITFULמועד התפרצותו קרב ואנו מתארגנים
לקראתו .מסביבו הוקמו ספסלי אבן שיכולים
להכיל מאות אנשים .אנו כמה עשרות בלבד.
ההתפרצות מעלה לגובה רב ענני אדים לבנים.
הדק המצלמה נסחט שוב ושוב .מצלם הרבה
שיהיה גם משהו למחוק בבית .השעה מתאחרת,
חוזרים באותה הדרך מלבד סטייה קלה למפל
קטן .האדים הרבים שעולים במפל מתגבשים על
העצים שמסביב .כל חפץ או ענף נייח הופך לגוש
שלג על הגדה ,מתגבשות דמויות רכות ועגולות,
מעט ארוטיות .אצה לנו הדרך בחזרה .יש רצון
להגיע לפני שקיעת החמה שאז יורדת
הטמפרטורה פלאים .הגענו בחשיכה ,מחזירים
את הרכב לחניון ,את הקסדה והחליפה למחסני
המלון .ערימת השלג בין המכונית ודלת החדר לא
פחתה כלל .אני נכנס לאמבטיה להפשיר לקראת
ארוחת הערב .לאחר מכן חוזר הנוהל המתפתח -
הורדת התמונות למחשב וטעינת המצבר .ליותר
מכך אין כוח .אני נכנס למיטה להתראות מחר.
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שובה לשאילתה בנושא נסיעות חברים בהסעות של "רביב"
אשית התנצלות.
שאילתה של יעל ז"ל הופנתה אלי לפני מספר שבועות )חודש(,
ך בשל מצוקת זמן לא התפניתי לכתוב תשובה.
י מניח ומאמין שהנושא מעניין חברים נוספים ועל כן תשובתי.
סכם המסגרת בין חברת ההסעות ובין רביב נחתם ביולי  ,2004באותו זמן העלו חברים
ת נושא ההסעות אולם תשובתה של חברת ההסעות הייתה שעניין הסעות החברים לב"ש
מידה ויש מקום פנוי יהיה כרוך בתשלום.
ביב" הפנתה את הנושא לגורמים המוסמכים בקיבוץ ואלה החליטו שמכיוון ומדובר בתשלום,
ן הקיבוץ מעוניין לשלם והעניין ירד מהפרק.
ולי השנה ייפתח ההסכם מחדש ואנו נבחן ,ביחד עם הגורמים המתאימים ברביבים,
ת המשמעויות הכרוכות בנסיעות חברים בהסעות.
מראה דמותנו – אמנון ברזלי
אנשי חזון ,אנשי מעשה שיצירתם היא אבן דרך לרבים ,שסמל לכל,
ללא לאות בונים ,יוצרים ,חושבים ומרגישים שורשיהם במקום בו הם
חיים ומכך אף תצורת מעשיהם .הם ראויים לשבח.
וכאלו חלקנו ,כמעט אם לא כולנו; אך הישג שבבנייה אסור שיאלם דום.
והיצירה הזאת הנקראת רביבים ,קיבוץ ,תהרוס את עצמה ותשנה
דמותה בשלב בו היא מגיעה לשיאה – כי אנשי החזון והמעש לא מאסו
בה ולא חשבו על הרגע הזה ,בר החלוף ,אלא על אחר כך – לטווח הרבה
יותר ארוך .הבה נירגע ונהנה ממעשינו ולא ניסחף.

טבות מאורנג'
לום חברים,
די יום רביעי בשבוע ,יוצא לדרך מבצע של אורנג'.
יתים זו הטבה של שיחות חינם ולעיתים מסרונים
ל הרשתות ,ללא חיוב .מומלץ לעקוב אחר הפרסומים.
שתתפות במבצעים דורשת הרשמה מוקדמת באורנג'.
ד פרטים ניתן למצוא באתר אורנג' www.orang.co.il
שבת שלום ,ישי

אם לא תעבירו צילום מהחופה
לא תהיו מתועדים בתערוכה
ותאלצו )לדאבונכם( רק להתנצל בפני המשפחה!
צילום עכשיו לת.ד152 .

תר מומלץ
כנה לקראת כיתה א' – בחינם עד חודש מרץ.
תן לילדים סביבה אינטרנטית הולמת וחכמה ,מעשירה
אתגרת וחינוכית .פיתוח יכולות של הילדים באופן המתאים להם
רמתם ,תוך כדי משחק יצירה והנאה – www.sodmaya.co.il
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"ו בשבט
שנה נטענו בחלקה שהייתה פעם שטח הניסיונות היש ,זיתים מזן קורטינה .זהו זן חדש שמעט שתילים ממנו ניטעו
אר חייל והוחלט לטעת ממנו עקב תוצאות מבטיחות .למרות הבטחות למזג אוויר סוער הגיעו הרבה אנשים.
וטעים נטעו במרץ ולמי שהגיע מאוחר לא נשאר .סך הכל ניטעו כ 300-שתילים.
חר מכן סיירו בחוותיהם של שלמה אזולאי וארז רוטה בטרקטור ,אופניים ומכוניות של הקיבוץ .המסיירים
אלו את המתיישבים על ההתמודדות עם המדבר ויושביו.
ן יפה כמוה
שבוע שעבר נחנכה הכלבולית באופן רשמי וחגיגי .כיבוד עשיר ,הרבה אורחים מבית ומחוץ ו"תכנית אמנותית",
לל גזירת הסרט במספריים גדולים ,מעוצבים ע"י אריק יצחקי .לקוחות וספקים שמגיעים לכלבולית מציינים
תפעלות כי מרכול כזה בקיבוץ הם עוד לא ראו .בינתיים יש דרישה רבה מצד שכירים ועוברי אורח להתחיל
נות במזומן .כרגע אם אין לך מספר תקציב לא תוכל ליהנות ממגוון המוצרים הרחב שבמקום...
העב"מ"
חרונה הופיע העלון השני של ביה"ס "משאבים" ,בעריכת צוות גדול של נציגי כל הכיתות ,בהם נציגות נכבדת של
י רביבים .בעלון מגוון כתבות מעניינות כמו :ראיון עם שלומית אוסדון המחליפה השנה את טליה ריפמן בניהול
ה"ס .השאלות ששואל תמיר יוגב את שלומית טובות ועשויות לעניין גם חברים .ישנה כתבה על עלייתה של כיתת
ר-מצווה ,דובדבן ,למצדה ,ועוד כתבה ,שניתן להעתיק לעלון רביבים על המורה החדשה לאנגלית ענת ואן דה
דה ועל משפחתה ודרכה לרביבים .בהמשך כמובן חומר קליל ומגוון .בקיצור בהחלט מכובד .כרגיל המבחן
ו.
תמדה ...
קשר לנעורים מס' 7
ף הקשר של הנעורים על פעילויות שונות שהתקיימו ועל אלה שבתכנון :חג המעלות ,טיול לחרמון המושלג ,אפילו
חמאות על שיפור הניקיון במרכז ,אבל גם התרעה לגבי התופעה של התרחבות השימוש בנרגילות ,שהוא מסוכן לא
ות מעישון סיגריות .יש נערים הנוהגים לעשן מידי יום ,אם כי לא במרכז .מצורף דף הסבר נרחב על עישון
ו.
רגילה ,בתקווה שיעזור לחסל את התופעה אצלנו.
יות בשילוח המכולות מ"רביב"
ב העיצומים והשביתה בנמל אשדוד ,אנחנו נאלצים להוביל את המכולות  4-5בשבוע לחיפה .הנמל שם ,שהיה
וק עוד קודם לכן ,נסתם לגמרי וחזר למשטר של הרשאות יומיות לכניסה לנמל ,כלומר כשהצלחנו וסגרנו שלוש
כולות וממשיכים להכין את היתר ,עלינו לשמור אותן אצלנו .למרות שמועד הסגירה של האנייה הגיע וכבר
ומעים את הצפירות" וידינו כבולות ואוזננו צמודה לטלפון .ואז ברגע שניתן האות ,כל הלחץ מועבר לחאמד הנהג
לנו ממשפחת רומיילי שמתחיל את המרוץ לחיפה יום ולילה
וב מקווים להספיק .הלחץ והמתח נמשכים עד ההפלגה הבאה .מה יהיה עם שורש הבעיה  -נמל אשדוד?
מיכת טלאים
מיכת הטלאים שהתחילה כפרויקט לחג השישים ,ולא מצאה לה מנוח ואכסניה הולמת הגיעה סוף סוף למשכן
קבע שלה ,במחסן הבגדים .הציבור מוזמן להתרשם ולהתפעל.
ף טוב
רך השמן חוגגים את סיומה של עונת מסיק ארוכה מאד .מספטמבר עד פברואר .קברניטי הענף מדווחים על
ויות פרי גדולות שנמסקו ועל שמן איכותי במיוחד.
חיבים את הצומת
י שתהה מה פשר הבלאגן בצומת משאבים – נעשות שם עבודות להרחבה ושיפור של הצומת ,כדי להפוך אותו
טוח ומרווחת יותר.
עמים חלומות מתגשמים
בוצה של מורים מפרויקט נגישות להשכלה גבוהה ,של קרן רשי ,סיירו בנושא הגשמת חלומות .הם בקרו בחי נגב
וחחו עם בני על הקמת המקום ,בגן העצים המעוצבים הם ראו חלום מסוג אחר .במצפה הם חוו דרך הצגה עם
רוד זילברמן את הגשמת החלום של ראשוני רביבים .בסיום הם קינחו בארוחת ערב טעימה וחזרו מרוצים
תיהם.
ם
שבת ירדו  9מילימטרים ובהמשך השבוע זירזפו עוד  .2.4סך הכל הגענו כבר ל 90-מ"מ.
וכים הבאים לנקלטים
כב וחזי לחמן וילדיהם שירה ויובל ,יואש גושן  -ברכות חמות לקליטה טובה!
בר ושב
ב ברזלי יצא לשנת חופש .בהצלחה ולהתראות!
פקד תושבים
כרו דירה :תניה מייר ,עולה חדשה ממכסיקו ,שסיימה אולפן ועכשיו שכירה במזון .איימי מלדה,
באר-שבע ,חברתו של עידן חולתי ,שכירה בחינוך .הדר ברקוביץ ,בת מושב תאשור ,חברתו של ניקיטה סוכוב,
כירה ברביב .רעות תירוש ,בת יגור ואמית שרון ,בן שער העמקים שכרו ברתמים .רעות תעבוד בחינוך .ברוכים
אים .עזבו :רומן נורדינוב שחי כאן שנה וחצי כולל אולפן .עבד בלול .מיכאל אייזנשטין ,גר כאן כשנה ושירת
סיס רמון .בהצלחה.
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