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מזל טוב!
לחוגגים יום הולדת השבוע
חנה רותם ,יום ו' .3.3
חן פלד ,שבת 4.3
נוגה יוגב ,יום ד' 8.3
שרונה קליינפלד ,יום ד' 8.3
וואלה אידלצ'יק ,יום ה' 9.3

משולחנה של מרכזת התרבות
ליל שבת  ,3.3.06בשעה  ,21.15בחדר האוכל
ערב יצירה עצמית לנו משלנו
יוצרים בצבע ,מרציפן ,עץ וזכוכית
קישוטים ומעשי סדקית...
בהנחיית:
לאה ברגמן – כלי זכוכית וקרמיקה בציפוי מפיות צבעוניות.
מי שמעוניין ,יביא כלי זכוכית או קרמיקה מהבית!
סיגל לייטה – לוח מודעות אטרקטיבי עם אטבים צבעוניים.
זהבה לוי – תחתיות ומעמד לעפרונות ממקלות שטוחים וצבע.
אורה ארצי – מוביילים מכדורי נייר.
ורד גוטקה – "פיסול" במרציפן )בצק סכר( צבעוני.
הערב מיועד לציבור מעל גיל .17
אנא ,אל תשלחו ילדים בגיל ביה"ס לערב ,להם יש פעילויות דומות במסגרת
חברת הילדים) .הורים שיש להם בעיית התארגנות עם ילדים קטנים וחושבים
שיוכלו להביאם מבלי שיפריעו להם ולשאר הציבור ,הדבר נתון לשיקול דעתם(.
אני משתדלת לגוון את פעילויות התרבות לקבוצות שונות באוכלוסייה ,מתוך רצון
לאפשר הזדמנות שווה לכל אחד ,ולכלל הציבור לחוות וליהנות מסוגי פעילויות שונים
– תודה.
פורים בשער – בליל שבת  – 17.3עולם הפנטזיות.
בשבוע הקרוב אפנה לחברים להשתתף בתכנית ,אשר קיומה תלוי במידת היענותכם...
אל תאכזבו.
בברכה ,סמדר

מדינו על כתפינו
אנחנו חוזרים ומזכירים להעביר אלינו ,לת.ד ,152 .צילום במדים,
מכל צבא שהוא ,לתערוכה שתתלה בפואיה האולם ,ביום העצמאות.
חוזרים ומזכירים את האכזבה הגדולה שתימרח על פניהם של אותם
שדיוקנם הצבאי לא יתנוסס בתערוכה.
ומה יגידו הילדים? וההורים? והאורחים?
פורים הוא התאריך האחרון למתן צילומים לתערוכה.
מאשה ורפי
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הלכתי ,ראיתי
חברת רבל – דו-קומתית
בשבוע שעבר העמיס מנוף של חברת ריוול )אין קשר( שני מבנים יבילים חדשים בחזית "שכונת הקרוונים"
של חברת רבל .המבנים הוצבו על גבי שני הקיימים בחזית שיסודותיהם הוכנו לכך מראש.
תהליך ההפרדה של רבל מרביב החל בשנת  2000והסתיים בקיץ האחרון עם מינוי מנהל
כספים נפרד .המבנים הראשונים הוצבו באתר בשנת  2000ואוכלסו ב 13-עובדים .היום
עומדים במקום  11קרוונים ומבנים שמאכלסים  54עובדים ,מהם  20חברים .רבל היא
חברת הנדסה ופיתוח מערכות אוורור למיכלי דלק ברכב ,שחלקי הפלסטיק שלהם מיוצרים
במפעל רביב .המערכות מורכבות ברבל-לוקסמבורג ) 30עובדים( או ברביב-רביבים .רבל
מתפעלת ברביבים מעבדה ובה עשרה עובדים .לרבל חברת-בת בארה"ב שמעסיקה – בשלב
זה – אדם אחד.
בסיור בין המשרדים הצפופים ראיתי אנשים רכונים על מחשבים חדישים ורובם עוסקים בשרטוט
ממוחשב .שכן ,מעל מחצית העובדים ברבל הם מהנדסים ומנהלי פרויקטים .בהרחבה הנוכחית הושקעו
כ 200-אש"ח ועל-פי תחזית ההכנסות לשנת  ,2006שפורסמה ב"עניינים" האחרון ,נראה לי שבניה נוספת
אינה רחוקה.
עדין

ממריאים בשביל החלב

יגאל צחור

בשבוע הבא יתקיים ברביבים כנס יצרני חלב.
עד היום השתתפתי וארגנתי עשרות רבות של כנסים ,ויסלחו לי הנשים,
באותו היום יתקיים בבית ברל כנס שאני שותף בארגונו ,על נשים מהפכניות.
ובכל זאת החלטתי שאת כנס יצרני החלב אני לא מחמיץ.
ארבעים שנות חליבה )בקבע ומילואים( אינם דבר פעוט .אמנם לא הייתי בין אלה
שחלבו ביד אך תמיד חלבתי עם רון בלב .זה לא פיוט זאת המציאות.
בראשית דרכי היו ברפת  60פרות .היום יש קרוב ל  900 -פרות .פעם הכרתי כל
פרה בשמה ,היום אני רואה את מספרה על צג המחשב.
אין דמיון בין מה שהיה למה שהווה וטוב שכך.
בניגוד לגעגועים הטבעיים שיש לנו למשהו אינטימי ,קטן ,עם הזיכרונות של
ארוחת
לילה רבת קלוריות וסיפורי ראשונים ,יש בגודל ,עוצמה ותחושה של ניצחון.
יש כאן שלוב מדהים של צוות שמסור למקום עבודתו ,לצד טכנולוגיה ומקצועיות
שמאפשרים לקיים ולנהל רפת ענקית ברוגע ובסדר מופתי.
בני הקיבוץ שכבר עשו מסלול בצבא ובהודו ,לא יודעים שפעם עבדו עם קלשונים,
שהעמיסו קש וחציר בידיים .הם לא ראו את הפר שהסתובב בין הפרות לגלות את
הפרה הדורשת .כן כך היה.
הרפתנים עבדו עבודה פיזית קשה ותוגמלו על כך  -בחדר האוכל הם היו זכאים
למנה מוגדלת.
היום החיים יותר קלים ,השילוב בין הטכנולוגיה והעובד התאילנדי הוא מושלם,
וגם הפרנסה מצויה.
אני הגעתי לעבודה ברפת אחרי כושי ז"ל ודנזי ,שקבעו סטנדרט גבוה של מוסר
עבודה ואחריות אישית .גם ממשיכי הצעירים קבלו זאת כמובן מאליו.
אין לי ספק שרפת רביבים ,יחד עם שותפותיה מניר אליהו וכפר עזה ,הגיעה
להישגים בזכות רוח הצוות.
מה שעשיתם כולכם ביחד זוהי יצירת מופת.
כנס יצרני החלב ברביבים הוא הצדעה לפועלכם.
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לא בבית סיפרנו

עודד גולן

על כניסה לתהליך בדיקת בית ספר התיכון
בהתחלה הציגה פנינה את הפרמטרים שבהם
בימים אלה מתקיים ויכוח סביב השאלה האם
ייבחנו שני בתי הספר ואת הדרך שבה יתקיים
עלינו להיכנס לתהליך בדיקה ,שבסופו נקבע את
תהליך הבדיקה עד קבלת עמדת רביבים בנושא.
עמדת רביבים :האם אנחנו מעוניינים להמשיך
פנינה הדגישה שלצורך העברתם של יישובי
ולשלוח את נערינו ללמוד ב"אשל הנשיא" או
המועצה ל"מעלה הבשור" ,צריכה להתקבל
שאנחנו מעדיפים את "מעלה הבשור" .עמדה
במועצה הסכמה רחבה ,והוסיפה שבכל מקרה אם
שתוצג במועצה האזורית ובוודאי יהיה לה משקל
יתבצע מעבר הוא לא יחול על תלמידים שכרגע
של ממש בהחלטת המועצה לאן היא שולחת את
לומדים ב"אשל הנשיא".
תלמידיה.
רביבים הצטרפה לקיבוץ שדה בוקר ביוזמה
הדיון שילב בתחילתו כאלה
לקיים בדיקה שתנסה
שהביעו את דעתם על
מידת
את
להשוות
הפרמטרים להשוואה ,כאלה
התאמתם של "מעלה
שסיפרו על חוסר שביעות
הבשור" ו"אשל הנשיא"
רצונם מ"אשל הנשיא"
ישובי
של
לצרכים
וכאלה שהחזירו את הדיון
המועצה ,וזאת לאור
לשאלה האם יש צורך לקיים
הרגשה של חוסר שביעות
תהליך בדיקה בכלל .שאלה
רצון מ"אשל הנשיא"
שבהמשך הפכה להיות ליבו
מסוימים.
בתחומים
של הדיון ,ועליה ארחיב
המועצה האזורית החליטה
בהמשך.
להיכנס לתהליך הבדיקה.
וועדת חינוך ברביבים,
מסתבר שתלמידי רביבים
ופנינה ובראשה ,פועלים
אינם מצליחים להיות קבוצה מובילה ב"אשל
לקיים את תהליך הבדיקה אצלנו בקיבוץ.
הנשיא".
מולם התארגנה קבוצה של הורים ,מורים
הישגיהם הלימודיים נמוכים בהשוואה לתלמידים
ואחרים ,שמתנגדת בצורה נחרצת להתחלת
האחרים בבית הספר ותרומתם בפעילויות
תהליך הבדיקה ברביבים .אותה קבוצה נפגשה עם
חברתיות ב"אשל" נמוכה.
וועדת חינוך והמזכיר והעלתה את הסתייגותה
הורים אחדים סיפרו על תחושת ניכור של
מהמהלך.
התלמידים ,על חוסר יחס אישי לתלמיד ועל
לאחר הפגישה החליטה וועדת חינוך שהיא
הקושי של ההורים להיות מעורבים בנעשה.
ממשיכה בתהליך הבדיקה.
במעלה הבשור ,כך נטען ,קיים יחס יותר טוב
אני הצטרפתי לדיון פתוח שנערך למחרת
לפרט כיוון שהוא תיכון יותר אינטימי ,וגם נותן
במזכירות ,דיון שבו התכוונה ועדת חינוך להציג
מענה טוב יותר לכאלה שמתקשים להשתלב בזרם
את האופן שבו יתקיים תהליך הבדיקה .במזכירות
המרכזי ,ולכן בהחלט כדאי לבדוק את האופציות
התאספו אנשי ועדת חינוך ,קבוצת המתנגדים
השונות.
למהלך ,הורים אחרים ומתעניינים נוספים.
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המתנגדים לתהליך הבדיקה היוו גורם דומיננטי
בדיון והעלו הרבה נימוקים לנזק שיגרם מכניסה
למהלך שכזה .הם ציינו שצריך ,קודם כל ,לראות
מה הן הבעיות שמונעות מתלמידינו לבלוט
בלימודים ,בעשייה ובמעורבות החברתית ,ורק
לאחר שיבדקו כל המרכיבים )כולל השפעת
ההורים ,הקיבוץ ,ההכנה בבית הספר היסודי
והמערכת החינוכית ברביבים( ,אם יגיעו למסקנה
שהבעיה היא "אשל הנשיא" ,אז יהיה מקום
לבדוק אלטרנטיבות.
המתנגדים טענו שאנחנו
יודעים ,אולי ,איך אנחנו
נכנסים לתהליך הבדיקה
אבל אנחנו לא יודעים איך
נצא ממנו ,ושדברים
יכולים לקבל מומנטום
כזה שבסופו נמצא את
עצמנו במקום שבו אנחנו
לא רוצים להיות ,ונצטער
בכלל על התחלת התהליך.
הם ציינו שבעצם הבדיקה
מועבר מסר לתלמידים שבית הספר שלהם גרוע,
והדבר עלול לפגוע עוד יותר בזיקה שלהם לבית
הספר ובמוטיבציה שלהם להשתפר .הבדיקה היא
הבעת חוסר אמון ב"אשל הנשיא" ויכולה להוביל
למחשבות מצד בית הספר לגבי הנחיצות שבשיתוף
פעולה עם קיבוץ שמשדר חוסר יציבות ברצונו
בקשר ,ואם קיימות בעיות צריך לפעול לשפר את
הדברים מתוך המערכת ועם אמון הדדי.
המתנגדים הוסיפו שקשה להאמין שמעבר
ל"מעלה הבשור" יתקיים ,משום שאינו טוב יותר
ברוב התחומים ,ובנוסף לכל גם יקר בצורה
משמעותית.
עלות המעבר ל"מעלה הבשור" היא כזו שרביבים
תתקשה להתמודד איתה ,וכדי שדבר כזה יקרה
צריך "מעלה הבשור" להיות טוב יותר מ"אשל",
בצורה מובהקת  -וזה ממש לא המצב.
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המתנגדים סבורים שחבל להשקיע עכשיו אנרגיות
וזמן יקר בנושא הזה ,ועדיף להקדיש אותם
בטיפול יסודי בבעיות שקיימות ,כשעצם הדיון
באלטרנטיבות הוא קודם כל התחמקות מעיסוק
בשורשי הבעיות.
המתנגדים הוסיפו שיש בכוחה של רביבים לעצור
את כל תהליך הבדיקה במועצה אם בשלב הזה
נשדר מסר ברור שאנחנו נשארים ב"אשל הנשיא".
הדברים אמנם לא נאמרו במפורש ,אך נדמה
שהמורים המלמדים ב"אשל
הנשיא" מרגישים שיש בצעד זה
גם פגיעה בהם  -הלא הם שותפים
לעיצוב זהותו של בית הספר
ומרגישים כחלק אינטגראלי ממנו,
ותהליך בדיקה שמונחת פתאום -
אינו במקומו לדעתם.
יכול להיות שאפשר לשפר את
הדיאלוג בין הגורמים השונים כדי
להגדיל את שביעות רצוננו מבית
הספר ,אבל לא צעד של כניסה
לבדיקת אלטרנטיבות הוא שישפר
את המצב.
מצד שני,
ועדת חינוך הציגה גישה האומרת שבתהליך
הבדיקה מועבר לתלמידים מסר שיש מי ששואף
לתת להם את הפתרונות הטובים ביותר ואינו
מפקיר אותם בתוך מציאות קבועה מראש.
משהתקבלה ,במועצה האזורית ,ההחלטה לבדוק
את האלטרנטיבות ,עלינו להיכנס לבדיקה של
הנושא ,כדי שרביבים תוכל לגבש את עמדתה
ולהביאה בפני המועצה.
אין זה ראוי ,מבחינה עניינית ומבחינת ההתנהלות
התקינה ,שרביבים תביע עמדה עוד לפני שהיא
בודקת את הנושא.
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התומכים בתהליך הבדיקה הוסיפו שהמצב שבו,
כרגע ,אשל הנשיא "לא ממש סופרים אותנו" ,יכול
להשתנות אם נראה להם שאנחנו ויישובי המועצה
השונים "לא נמצאים בכיס שלהם" באופן
אוטומטי ,ואז הם יעשו יותר מאמץ להתמודד עם
הבעיות שאנחנו מעלים ולהתאים את עצמם גם
לצרכים של תלמידינו.
מוקד הבעיה בא לידי ביטוי בחוסר השתלבות
תלמידי רביבים ב"אשל הנשיא" מבחינה לימודית
ומעורבות חברתית  -ולכן
את זה יש לבדוק.
הדיון היה אמוציונאלי אבל
שמר ברוב הזמן על אופי
תרבותי ,ענייני ואפילו
מעמיק ,ובסופו סיכמה
פנינה שתהליך הבדיקה
יימשך ,ואילו הורים אחדים
אמרו שבכוונתם לערער על
כך במזכירות.
הייתה הסכמה די רחבה כי חשוב שנושא המצב
הלא טוב של תלמידינו בתיכון ,עלה על פני השטח
ועורר התייחסות ומעורבות לעניין ,וגם חלק
ממתנגדי הבדיקה סיפרו לי שקיימת אצלם
הערכה לפנינה ,למרות חילוקי הדעות ,על הדרך
הגלויה והשקיפות שבה היא פועלת ומנהלת את
הדברים.
לא דובר על כך ,אבל בהחלט היה נוכח ,המצב שבו
קבוצת לחץ של חברים ,בעלי משקל סגולי גדול
ברביבים ,מערערת על הלגיטימיות של פנינה
וועדת חינוך להיכנס לתהליך הבדיקה.
מצד אחד אפשר לראות באור חיובי את המעורבות
של חברים בקבלת ההחלטות של וועדות וממלאי
תפקידים ,אבל מצד שני יש בפעולה זו כדי

להחליש את המערכת שבראשה עומדת פנינה
שקיבלה את אמון הציבור.
הפעלת הלחץ של קבוצה מלוכדת יכולה למנוע
מהורים שחושבים אחרת להשמיע את כולם.
כדאי שאלה הטוענים ,שבכניסה לתהליך אנחנו
משדרים לילדינו חוסר אמון ב"אשל הנשיא" ,יהיו
ערים למסר שהם עלולים לשדר לילדיהם כשהם
מניחים את מלוא כובד משקלם מול ועדת חינוך,
והאם זה מחיר ששווה לשלם ,כשברור שתהליך
הבדיקה הוא צעד ראשוני
ויהיו עוד הרבה צמתים בדרך
שבהם ניתן יהיה לעצור את
המעבר לתיכון אחר.
ייתכן וכניסה לתהליך בדיקה
הוא צעד מוטעה ,אך עם זאת
נשאלת השאלה האם אין זה
בסמכותו של בעל תפקיד
להיכנס לתהליך בדיקה של
נושא שנמצא תחת אחריותו?
מהסיטואציה הנוכחית אפשר לצאת מפולגים,
מסוכסכים וחלשים ,וכדאי שכל המעורבים יחשבו
מה הם יכולים לעשות כדי שנמנע מלהידרדר
במדרון הזה ,כי אפשר גם לרתום את האנרגיות
שעלו על פני השטח לעיסוק בנושא מצבם של
תלמידינו בתיכון כדי לרדת לשורשי הבעיות
ולחפש להם פתרונות .אולי מתהליך הבדיקה ,אם
יצא לפועל ,יהיה אפשר ללמוד כמה דברים שיהוו
חומר גלם לשיפור המצב הקיים.
בסופו של דבר האינטרסים של כל המעורבים הם
דומים )שיפור מצבם של תלמידינו בתיכון( ונדמה
שהמחלוקות על המהות אינן גדולות כפי שאפשר
לחשוב ,ולכן שיתוף פעולה של ההורים ,המורים
וועדת חינוך הוא הדבר המתבקש ,והוא חשוב
יותר ממחלוקות כאלו או אחרות שצצות בדרך.

אחריות? סמכות? איפה נמתח הקו?
בעקבות החלטתה של פנינה יסעור וועדת חינוך לבדוק אופציה נוספת לאשל הנשיא,
ערערו מספר חברים על סמכותה ואחריותה של פנינה והועדה לביצוע הבדיקה.
חברים יקרים:
 .1האם האחריות והסמכות לנבחר ציבור ברביבים ניתנים לערעור בקלות בלתי נתפסת?
 .2היכן הגיבוי הדרוש לכל בעל תפקיד ואיפה נמתח הקו האדום?
רענן ברנרס
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מוציאים הגה – הודעות מסידור הרכב
כפתורים
שימו לב !!
נסיעות על חשבון החבר ,עם כפתור החבר ,לא צריך לרשום בפנקס.
רק נסיעות שלא על חשבונך רושמים.
לקחת חבר עם הגבלות בתקציבו  -החיוב עליך!!!
הזמנות רכב
יש להזמין בשעות הקבלה ,בין השעות  9:30 – 8:30בבוקר.
במקרים דחופים ,ניתן להזמין בטלפון.
כל הזמנה אחרת יש להכניס לתא הדואר של הרכב ,או ללכת לסידור הפתוח.
בקשר לרכבים  -אני מבקשת לא להתקשר אלי הביתה לטלפון הפרטי.
לשם כך יש פלאפון של סידור הרכב . 054-2401111
מהשעה  – 16.30להתקשר רק במקרים דחופים.
הסידור הפתוח
יש לרשום בסידור הפתוח בכל פעם שלוקחים רכב ,גם אם זה רק ל  5דקות.
כמו כן יש לרשום את שם הנהג ולא על חשבון מי הנסיעה ,כמו רביב ,חינוך או אפרוחי רביבים.
אי אפשר לחפש הנהג בכל הקיבוץ במקרה של איחור  /תקלה.
אם הנסיעה מבוטלת ,בבקשה מחקו את שמכם.
גם אם הרכב בסידור הפתוח עדין צריך להחזיר אותו בזמן .במקרה של עיכוב בלתי צפוי ,בבקשה להודיע.
תזכורת :הזמנת רכב – במידה והרכב עדין נמצא במגרש שעה וחצי אחרי ההזמנה ,הרכב יהיה פנוי
לשימוש הציבור.
פסח.
פסח מתקרב  ,אם ברצונכם להזמין רכב ,זה הזמן !!
להזכירכם -חברות ההשכרה אינן יכולות להבטיח לנו רכב אם לא הזמנו מראש.
כביש 6
אין לנסוע בכביש  6עם רכב שכור .אם בכל זאת בחרתם לנסוע ברכב שכור בכביש  ,6דעו כי החיוב גבוה
מאוד )נסיעה בכביש  6מחויבת בתקציב האישי(.
תודה
מונה ובן

נר זיכרון לחודש אדר
ברטה פיין )אמא של עלמה דיבן ז"ל( ,נפטרה ,א' באדר א' ,תשל"ח1978 ,
דוד ברגמן ) -אבא של אורי ברגמן( נפטר ,ו' באדר תשנ"א1991 ,
עלמה דיבן  -נפטרה ,ט"ז באדר תשמ"ה1982 ,
הניה ז'וקוב ) -אמא של שאולסקי( נפטרה ,כ' באדר תשמ"ח1985 ,
יפה ברגמן – )אמא של אורי ברגמן( נפטרה ,כ' באדר ב' תשס"ה 2005
ראובן פינטוס )חבר גרעין לנגב ג'( נפל בקציעות ,כ"ו באדר תשי"ט1959 ,
אליעזר ברט ) -חבר מעוז א'( נפל בקרבות משמר העמק ,כ"ט באדר ב' תש"ח1948 ,
יהודה שקדי  -נספה בתאונת דרכים ,כ"ט באדר תשי"א1951 ,
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ניסים ימין
זרקור ל ...פוליטיקה
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------בטח תשאלו מה לספורט ולפוליטיקה?
אני מצאתי כמה מקבילות בין הספורט
לפוליטיקה הישראלית.
בכל ארבע שנים מתרחשת נקודת שיא ,בספורט –
האולימפיאדה ,ובפוליטיקה -הבחירות.
בפוליטיקה העיקר הוא להגיע לשיא  -לכנסת ולא
חשוב שלא עושים שם כלום.
גם בספורט הישראלי ההישג הוא בקריטריון
שמצפים בשביל להגיע לאולימפיאדה ופחות חשוב
ההישג אחר כך.
אמנם ישנם גם כאלו שמשיגים משהו ואז הילולה
במדינה.
בפוליטיקה ישנם שחקנים זרים שמגיעים מענפים
שונים כמו אוניברסיטה ,צבא ,עסקים.
כך גם בספורט  -ישנם שחקנים זרים ,להבדיל,
עולים חדשים מכל מיני מדינות שמגיעים לספורט
והעיקר לייצג את "המדינה" ואחר כך נזרקים או
מוצאים.

גם כאן וגם כאן הכסף מניע את העגלה והעסקנים
בספורט זה המרכז – הפועל ,מכבי ,בית"ר.
בפוליטיקה זה מרכז הליכוד ,מרכז העבודה ועוד
מרכזים שהם בעצם הכוח מאחורי האנשים.
גם כאן וגם כאן אותם אנשים נבחרים שוב לייצג
את המדינה ,למרות הכישלון ,כי הישראלים עם
שכחן.
אז לא חשוב מה נעשה ,מה נבחר – הכל אותו דבר.
כולם מייצגים רק את האידיאל שלהם .זה ההישג
שלהם.
אז לא חשוב ליכוד או עבודה – קדימה הפועל!
נ.ב .נמשך מבצע איסוף ספרים למטרת הקמת
ספרייה לזכרו של סיון אורלובסקי ז"ל ,בגדוד שבו
שירת – בסיירים ,שיזפון .ניתן להביא את
הספרים למחסן חצר ,או לצלצל אלי ואבוא
לקחת.

צילום וציור ממלחמת השחרור

תערוכת רישומי נחום גוטמן וכיבוש באר שבע ,בבית המושל-מוזיאון באר שבע
אוקטובר  .1948תעלה
נחפרה סביב באר שבע,
הגדוד השביעי ,פלוגה ב'
והגדוד התשיעי – פלוגת
פותחים
הג'יפים,
בהסתערות אל תוך העיר
הנצורה .בית סראיה
הגדול בדרום העיר נכבש,
מונף דגל הלאום.
מצילומי אוויר קודמים ,נראית באר שבע כשכונה
אחת קטנה ,מסודרת יחסית ,עם רחובות ישרים –
שתי וערב .הבתים בנויים אבן חלקה מסותתת.
באולם הכניסה ,שבו גם מוצגים ספרים יפים
לרכישה 16 ,תצלומים שחור לבן ,וביניהם שזורים
רישומיו של נחום גוטמן – קלילים ,יפים מאוד,
המתארים את פאר התקופה – הווי חייהם של
הלוחמים.
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סוגרת את התערוכה –
התזמורת הסימפונית של
אז – עם ליאונרד
ברנשטיין ,בתנאי התקופה
 ההגברה והטכניקהשעמדו לרשותם ,ודמויות
מהיישוב – יצחק שדה ,בן
גוריון ,נחום שריג ועוד
אנשים.
המקום איכותי ,נאה ומסודר .אבל מפני שהוא
נבנה לפי "תו תקן" של המאה הקודמת ובנוסף -
השנים עשו את שלהן ,הוא יעבור בקרוב שיפוץ
חלקי.
תערוכה זו תוצג עוד במקומות רבים וניתן יהיה
בוודאי לפוגשה ולראותה שוב.
התרשם וסיקר – אמנון ברזלי
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הכוכבית כבר לא בחינם
צרכנים ערניים שמקפידים לקרוא את ההודעות
שמופיעות בתחתית החשבון ,הופתעו לגלות
בחשבון הטלפון האחרון ,הודעה מעורפלת למדי,
באדיבות חברת בזק :בהודעה נמסר שהחל
)פברואר(,
הבא
מהחודש
"השלמת שיחה באמצעות
שירות  ,144תחויב בעמלה בסך
 62אגורות עבור שיחה שיצאה
אל הפועל ,בנוסף לחיוב בגין
השיחה".
בירור קצר עם מוקד ,199
הבהיר במה מדובר :כאשר
מחייגים למודיעין  144ומקבלים
המערכת
טלפון,
מספרי
מאפשרת למחייג להקיש כוכבית כדי לבצע את
השיחה .עד היום הקישור הזה היה בחינם ,אך
מהחודש הבא הוא יעלה  62אגורות ,זאת בנוסף ל
 ₪ 1.83שעולה השיחה למוקד .144
 62אגורות אולי לא נשמעות כמו סכום גדול כל
כך ,אך כאשר משווים אותן למחיר של שיחה
רגילה ,מבינים כי מדובר בגבייה שערורייתית.
לשם השוואה – שיחה רגילה בשעות השיא – 7.00
 ,19.00עולה  12אגורות ואילו שיחה בשעות השפל

 ,7.00 – 19.00עולה  5אגורות בלבד.
במילים אחרות ,הקשה על הכוכבית ,תעלה לנו
יותר מפי  5בשעות הבוקר ויותר מפי  12בשעות
הערב ,לעומת חיוג עצמאי לאותו מספר.
גם המוקדן ב –  199הודה כי
"מאוד לא משתלם לבצע את
השלמת השיחה באמצעות
כוכבית .עדיף לנתק ולהתקשר
מחדש".
מבזק נמסר בתגובה כי "חיוב
עבור 'השלמת שיחה' מקובל
ברוב מדינות העולם .זהו
שירות נוסף על השירות לקבלת
מספר הטלפון ) (144והתעריף
שעל בזק לגבות עבור שירות זה נקבע בתקנות
התעריפים .החיוב עבור שירות השלמת שיחה יחל
ב –  1בפברואר ."2006
הביא אורי ,מתוך האינטרנט.
נ.ב) .ע"י אורי( מאחר והמרכזייה אינה יכולה
לזהות את חיוב השיחה ,נחסמה במרכזייה הגישה
לכוכביות.

מבחר חוויות טיפול אצל מוניקה
אני מזמינה כל אחת ואחד )מומלץ גם לגברים( להרכיב חוויית
טיפול לפי בחירה אישית:
 .1מסאג' ראש )עם שמן( 15 ,דקות – .₪ 20
 .2מסאג' פנים )בלבד( 20 ,דקות – .₪ 30
 .3מסאג' רגליים או ידיים 15 ,דקות – .₪ 25
 .4מסאג' כתפיים וגב 15 ,דקות – .₪ 25
 .5ניקוי  +מסכה  +מסאג' ,כ –  70דקות – .₪ 100
 .6ניקוי  +הבהרה להתחדשות העור )ללא מסאג'( 50 ,דקות .₪ 80 0
 .7צביעת ריסים – .₪ 15
* לתושבים עלות הטיפול היא המחיר הנקוב  +מע"מ.
להתייעצות ולהרכבת הטיפולים אפשר להתקשר:
טלפון ,08-6562515 :נייד054-2401296 :
------------------------------------------------------------------------ביום ד'  ,8.3בשעה  ,20.15במועדון לחבר
הרצאה של מוניקה

"בריאות כף הרגל"
תהיה הפתעה! הציבור מוזמן!
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מועדי פתיחת ה"פול בר"

התרמת דם

ימים ב' ,ה' 23:00 – 20:00

ביום חמישי  9.3בין השעות
17:00 – 13:00
במועדון לחבר

שבת 23:30 – 21:00

פורים מתקרב

זה הזמן לתרום עוד למאגר
התחפושות והאביזרים של מחסן פורים:
חגורות ,תכשיטים ,משקפיים,
בגדים ,נעליים ,כובעים,
צעיפים ומטפחות,
יתקבלו בברכה וישמחו את כולנו.
אפשר לשים במיכל המוצב ליד הכניסה למחסן.
הורים שיקנו תחפושות לילדיהם
יוכלו ,לאחר החג ,לתרום או למכור אותן למחסן
במחיר סביר.
תודה ,יעל איל

הרבה תודה
לפלג שלו
שלקח על עצמו את ארגון
הערב של הצעירים.
מאיתנו הצעירים
תלמידים ,ילדים,
משפחות יקרות..
ברצוננו ליידע אתכם כי כיתה ו'
בבית הספר משאבים ,זכתה
להשתתף בתוכנית הטלוויזיה
"ששטוס" ,בערוץ הילדים.
נשמח אם תצפו בנו מתמודדים
בתוכנית.
ביום ג'  ,7.3.06בשעה ,16:50
בערוץ .6
כדי שנוכל להמשיך ולהשתתף
בשלבים הבאים ,אנא הצביעו
ושלחו  SMSלמספר שיופיע
במהלך התוכנית.
תודה,
מחנכת הכיתה והתלמידים

לכבוד יום האשה הבין לאומי  -יום ד' 8.3.06
איך הכל התחיל?
לפני  142שנה ,ב  8 -במארס  ,1857פתחו מאות פועלות טקסטיל בניו יורק,
בשביתה על התנאים הבלתי אנושיים שהועסקו בהם.
ב –  8במארס  1908צעדו  15,000נשים ברחובות ניו יורק בדרישה לקיצוץ
בשעות העבודה שלהן ,לעלייה בשכר ולזכות הצבעה לנשים.
באוגוסט  ,1910בפגישה של נשות האינטרנציונל הסוציאליסטי בקופנהגן,
עלתה הצעה להנציח את תאריך השביתה הראשונה ולהכריז כי ה  8 -במארס
יהיה יום האשה הבין לאומי.
בדצמבר  ,1977החליטה האסיפה הכללית של האו"ם לאמץ את ההחלטה בדבר
כינונו של יום המוקדש לציון זכויות האשה ולשלום עולמי.
עם השנים התמסד התאריך ,והיום מציינים אותו במדינות אירופה ,בארצות הברית,
במדינות ברית המועצות לשעבר ,בסין ואצלנו בישראל.
חגיגת יום האשה הבין לאומי היא ההכרה בכך שקידום השלום והחברה כרוכים
בהשתתפות פעילה ובשיווין של נשים ,ובהכרה בתרומתן של נשים לשלום ולביטחון העולמיים.

תחרות החמשירים חוזרת עם ניחוחות חדשים
נפתח את המדור עם חמשירו של ברנש שהעדיף ששמו לא ייחשף.
כתבו עוד חמשירים לתיבת העלון ויהיה לנו כייף.

אפי הוא איבר מריח,
מרגיש הוא בריח מסריח,
האם זו הרפת?
או אולי מדורה?
לא ,זו הגפת שבחוץ נשארה.
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½ חדר האוכל לא רק מסעדה
כדי שנוכל להמשיך ולקיים בח"א ערבי ואירועי תרבות ,מבלי לפגוע בכל הציוד והמזון שנשאר שם בין
הארוחות ,עוצבה מחיצה אומנותית ממתכת ,עם שיבולים שחורות .היא מחליפה גם את המחיצה הזמנית
שהייתה שם להכוונת קהל הסועדים .המחיצה בוצעה על ידי אריק יצחקי וגבי אפריאט מהמחק"ל .נראה
כי מתפתחת שם מחלקה אומנותית לאחר הצלחת כן הנשרים .אז שיהיה בהצלחה ,הדוגמאות בסדר ...ו.
½ מחפשים עבודה
ביום רביעי בערב התכנסו במועדון כארבעים מחברי רביבים לכנס בחירות של מפלגת העבודה ולשמוע את
ח"כ הכנסת אורית נוקד ,את פרופסור זאב צחור )אחיהם של יגאל ועזרא( ופעילים אחרים .מתן וילנאי
שאמור היה להשתתף בפגישה ,כבר הגיע לרביבים וערך סיור במפעל אך ברגע האחרון הוזעק למקום שבו
נוכחותו כנראה חשובה יותר .מי שבא למועדון כבר קיבל את ההחלטה להצביע למפלגת העבודה ולכן
התקיימה שיחה באווירה רגועה .אורית הסבירה שוב למה כדאי להצביע למפלגת העבודה וסיכמה את
דבריה כשאמרה שהכי חשוב זה האמונה בניצחון ובצדקת הדרך ,אם כי הלהט בדבריה והניצוץ בענייה היה
חסר .זאב התוודה שזאת הפעם הראשונה שהוא הולך להצביע למפלגת העבודה והרחיב את הדיבור על
מפלגת קדימה )לא הייתי מציע לקדימה לצטט את דבריו בתעמולת הבחירות שלהם( .בהמשך ,אנשים
מהקהל שאלו שאלות שבהם שמו יותר דגש על הצגת עמדתם בנושאים השונים ופחות על הרובד השאלתי
בשאלה .האורחים התייחסו לעניינים שעלו על הפרק וסיימו את הפגישה בבקשה מהקהל לשכנע גם אחרים
להצביע אמת ,כי הסיכוי לנצח נמוך ,אך עדיין לא מת.
½ תחלואי התרופות
השבוע הוקרן באולם הסרט הגנן המסור .הסרט ,שרובו מתרחש בקניה ,מלווה דיפלומט בריטי שמנסה
לחקור את מותה של אשתו שחיה איתו שם .לאורך הסיפור מתגלים האינטרסים הפוליטיים והכלכליים
שעומדים מאחורי הפעילות המערבית ההומניטארית לכאורה ,והוא חושף טפח אחרי טפח את הפנים
המכוערות של תעשיות התרופות המערביות שפועלות באפריקה .סרט עם רבדים שונים שעשוי בצורה
איכותית ,וגם עלילה מעניינת ,אם כי לפעמים קצת איטית.
½ יותר מחמישים מילימטר דמעות...
מראשית החורף אנחנו מקוננים על העדר הגשם ,ואכן היו הרבה מאוד טפטופים של מילימטרים בודדים
וגשם של ממש ירד רק באחד הלילות .על כל פנים ,לוח הגשם בחדר האוכל מראה קצת יותר מ 50 -
מילימטר .החורף עדיין לא נגמר ,אם כי נראה שלממוצע הגשם הרב שנתי לא נגיע השנה .מילא שאנשים
ו.
כבר שכחו צורתו של שיטפון אבל לפחות איזה גשם רציני ,נו...
½ צוות של חברת פלאפון הגיע לרביב
ברביב וברבל לא עברו ,עם רביבים ,לחברת אורנג' .עכשיו ,כאשר המכשירים הישנים הגיעו לפרקם באו
להחליפם בחדשים .הוחלפו ,חולקו  70מכשירים עם כל מיני פטנטים  -הראשון שבולט בהפעלה הוא
ה"מקשים המדברים" ,הקשה על סיפרה עונה לאישור .הגיעו גם כמה מכשירים עם מצלמות.
ו.
תתחדשו!
½ אצל השכנים ממשיכים לבנות...
השבוע ,על כביש רתמים ,פגשתי שלוש משאיות גדולות של בדואים ומנוף גדול עם מגוון חומרי בניה .נכנסו
ו.
לשטח שנראה כמו התנחלות חדשה ,אף אחד לא הפריע להם...
½ בשביל הבטיחות
עובדי ענף האחזקה לא שוקטים על שמריהם ,ומכיוון שעכשיו אין שום פרויקט גדול בביצוע הם החליטו
להחליף קטעים בעייתיים במדרכות שבשכונת המטע ,ובהמשך גם במקומות אחרים .עם השנים הזדקנו
פניהן החלקות של כמה מדרכות ישנות ונוצרו בהן שברים וחריצים שגרמו ,במקרה הטוב ,למי שרוכב על
אופניים למכה קלה בישבן הרך ,ובמקרים אחרים היוו סכנה להימרח .גם הולכי רגל ששיבה כבר פשטה
בשערם ,ראו בכל חריץ איום על עתידם .בטון טרי אפור גוון מחליף את קטעי המדרכות שנעקרות
ממקומן .היכן שאפשר מרחיבים את המדרכה ממטר למטר ארבעים ,שמוסיפים לבטיחות ההולכים
והבאים .לקטעי המדרכות החדשות נאחל מכאן אריכות בשנים ,ושלא נזכה לפגוש אותן פנים אל פנים.
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