מעלון לעלון
דוא"ל של העלון alon.revivim@gmail.com :העורך :נתאי פרץ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------** במדור "מושג ירוק",שמביא צוות סביבה שני
בשער – שיר של לאה נאור – "בכל מקום בונים",
מאמרים .1 :המלצות על מה שכל אחד מאיתנו
לכבוד השכונה החדשה שהחלו לבנות והמדרכות
יכול לעשות להצלת כדור הארץ שלנו" .2 .נצמדים
הנסללות .כה לחי לענף אחזקה ** .ערן ארז מספר
לניילון" לקראת המעבר לשקיות רב-פעמיות.
על צירוף מקרים ברפת וכיצד נחלצו מצרה.
** מוסיקה מבקשת חירות – כתבה מעיתון הארץ
** דוח ישיבת מזכירות המסכם את יעדי
שהביאה לילי עמית ,עם הערה שלה.
המזכירות לשנת  2007וכן דיון על הצעת פורום
** ממטבחה של סיגל** .ממשאבי אנוש ** .תודות
קליטה" ** .מהחינוך באהבה" – מיכל פריאל,
לעושים בחנוכה והרבה חמור.
מרכזת החינוך ** .דוח קצר על חנוכה בנעורים
שבת שלום ,מתאי פרץ
ובחברת הילדים.

על צרוף מקרים ואנשים יקרים,
או חוק מרפי קיים נושם ובועט
ברפת שני מערבלי מזון ,אחד גדול והשני בריון.
ביום שישי האחרון  -נשבר לו לראשון גלגל שמאלי קדמי.
עודנו מתלבטים כיצד לתקן את הגלגל,
ובום טרח נופל לו הבריון ,עם שבר בגלגל שמאלי כנ"ל.
צרוף מקרים נדיר ומדהים.
השעה מתאחרת ,הערב מתקרב לאט,
בחברה כיבו אורות והלכו לקבל את השבת.
והפרות? הן רעבות וצועקות...
מה לעשות??
יש עומרי קלוסקי -אפשר להסיר דאגות!
במקצועיות ובביטחון ,בלי לעגל פינות,
הכלים מפורקים ,מתוקנים ועם עזרה של כל הצוות,
עם כניסת השבת שני המערבלים עובדים.
ערן ארז
כל הכבוד!
מזל טוב!
לחוגגים יום הולדת
פראוקה רוזנטל ,שבת 15.12
יהודה שאולסקי ,יום ב' 17.12
בת שבע שוורץ ,יום ג' 18.12
יוסק'ה רותם ,יום ד' 19.12
מיכאל ברנובסקי ,יום ה' 20.12
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הערב ,ליל שבת ,14.12.07 ,במועדון לחבר
יוקרנו ,על מסך טלוויזיה ,תמונות מפינת החי הישנה.
 17השנים האחרונות של מוסד חינוכי ,שנעלם מחיינו.
ילדים שבגרו ,מאכילים העלי חיים ,מנקים כלובים
ולומדים בקורס הכניסה לפינת החי ,של כיתות ג'.
הקרנת התמונות תתקיים במשך מספר לילות שבת
ובמידת האפשר גם בשעות הפתיחה בשבתות.
רחלי ובוצי

דוח ישיבת מזכירות מתאריך 6.12.07
.1סיכום יעדי המזכירות לשנת 2007
לקראת שנת העבודה  ,2007התכנסה המזכירות לישיבה מיוחדת בה הוגדרו יעדים מרכזיים לשנה זו.
הובהר אז כי גיבוש יעדים הוא בבחינת כלי מסייע לקביעת נושאים לסדר יומה של מזכירות רביבים .ברור
לכל ,כי חלק מסדר היום של המזכירות הוא טיפול בניהול השוטף ,והעבודה על פי יעדים מוכתבים מראש
איננה מוחלטת ואיננה פשוטה – לא למדידה ולא לביצוע .עם-זאת חשוב לציין כי גיבוש יעדים ,מעקב אחר
ביצועם ,ניתוח הביצוע וסימון ההחמצות העיקריות לטיפול בהמשך הוא תהליך שיעזור בסופו של דבר
לגיבוש סדר יום משמעותי יותר.
ביום היעדים שנערך לפני כשנה ,קיבלו חברי המזכירות סקירה ותמונת מצב מפורטת של המגמות
המרכזיות ברביבים :עסקיות ,ניהוליות ,מצב אוכלוסין ,קהילה-עסקים ועוד ...חברי המזכירות מיפו את
החוזקות וההזדמנויות ומן הצד השני את החולשות והחששות.
לאחר מכן חילקו חברי המזכירות את הסעיפים השונים למספר נושאים מרכזים שבהם יש לטפל:
 חיזוק והעלאת רמת-החיים של הפרט – המשך טיפול בנושא הפנסיה ,טיפול בהגדלת התקציבהאישי והעברת כסף לחבר ,חשיבה על נושא השיכון.
 חידוש יחידת מש"א ,טיפול בנושא העבודה – חידוש וחיזוק יחידת משאבי-אנוש ,העלאת רמתההתפרנסות מעבודה – בחינת המלצות קודמות וגיבוש המלצות חדשות ,תיקנון העבודה ,העצמת הטיפול
בפרט ,חיזוק הקשר לאגף המשקי.
 חיזוק מעמדה של המזכירות ועיסוק במבנה הניהולי – קביעת סדר יום משמעותי ,חיזוק הקשרוהנגישות בין הממסד לציבור ,חשיבה על כלים להובלה ולדיון ציבורי ,יצירת בקרה/ביקורת מסודרת
ובניית אמון ,מיסוד הקשר בין קהילה למשק.
 טיפול במימד החברתי – תרבות משותפת ,טיפול וחיזוק תחושת היחד ,הקטנת כיתתיות וניגודאינטרסים ,גיבוש לכלים בעת טיפול בחריגות.
 דמוגרפיה וטיפול בדור צעיר – בחינת מדיניות הקליטה הקיימת יחד עם ועדת קליטה ,התייחסותפרטנית לבנים ובחינת האפשרות לקליטת בנים לאורך זמן ,מיקוד הטיפול בגרעינים ,חשיבה על שינוי
מיקוד הקליטה :צעירים מול משפחות.
בישיבה זו סקרו חברי המזכירות את הפעילויות שנעשו בפועל בכל אחד מהיעדים השונים שהוגדרו:
חיזוק והעלאת רמת החיים של הפרט:
• במהלך שנת העבודה חולקו לחברים  2מיליון  ₪מעודפי הקהילה כתקציב נוסף חד פעמי .סכום
זה אגב ,התווסף ל  1מיליון  ₪שחולק לחברים בתחילת השנה כהחלטה על העברת רווח
מהעסקים לקהילה בשנה הקודמת.
• הוחלט ובוצע עדכון בסיס התקציב האישי ב - 15% -במגמה להמשיך בפעימות נוספות.
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• בנושא הפנסיה  -אושרה המלצת צוות פנסיה להתקשרות ובוצע תקצוב של ייעוץ חיצוני לניהול
נכון של נושא הביטחון הסוציאלי ,נמשכה ההפרשה השוטפת לפנסיה ,כספי תנובה ודיבידנד רבל
שוריינו לטובת העלאת הפנסיה הצבורה מ ₪ 1200 -ל , ₪ 2000 -מתחילה התדיינות לקראת
העלאת היעד.
• הושלם תהליך חידוש גן ההרפתקאות ,הסתיימה בניית בית ההעשרה  -הפעילות תוקצבה ונעשה
לווי של הטמעת נהלי עבודה וחילופים בצוות .הוחלט על הגדלת שכונת השער ב 12 -מ"ר ,הוחלט
על הגדלת מספר יחידות השיכון הנבנות לעשר )בתהליך  -טיפול בסיב האופטי – הושלם מכרז
למרות עיכוב משמעותי ,בשלבים ראשוניים  -הקמת חדר כושר –נמצא מימון מתאים .המזכירות
תעמול על גיבוש תוכנית השקעות להמשך הדרך בשיתוף הציבור(.
• בשל העיכוב בביצוע הסיב האופטי הוחלט ובוצע סבסוד ההתחברות לאינטרנט המהיר באמצעות
חיבור ה.ADSL -
חידוש יחידת מש"א וטיפול בנושא עבודה :
• איתור ובחירת מנהלת מש"א לאחר חצי שנה ,בה התפקיד לא אויש – חידוד עבודת מחלקת
משאבי-אנוש.
• גיבוש נהלים במעבר ל 5 -ימי עבודה :יכולת הענף לקבוע עם עובדיו את שבוע העבודה ,גיבוש
תקנון כללים בעת המעבר ,הקפדה על מכסת עבודה ושעות שבועיות – הצגת תוכנית מעבר.
• מינוי פרוייקטור מיוחד לצורך בדיקה והשמה בנושא של חלוקת העול בתורנויות ועבודות שבת:
חלוקה שווה יותר של הנטל ,הרחבת מעגל התורנים ועובדי השבת.
• חיזוק מנגנון רישומי עבודה כמנגנון מידע מרכזי )בין היתר בשל מנגנון התח"פ( .טיפול הדרגתי
ומתמיד בתופעת אי-עבודה  /חלקיות משרה בעיקר על-ידי שיבוץ וקשר מתמשך עם החברים.
• שמירה על נוהל צוותי משכור חברים – בקהילה ובעסקים ,שמירה על רוטינה של דיאלוג מתמיד
עם הצד המשקי והקהילתי בנושא משכור חברים.
• תיקנון נושא העבודה – איגוד ופירוט כל זכויותיו וחובותיו של החבר בנושא עבודה והבאתן
למסמך אחד – "תקנון עבודה".
• התחלה של דיון ראשוני בנושא עבודת נערים והקמת צוות שיבדוק את הנושא בראשות – מנהלת
מש"א.
חיזוק המזכירות והמבנה הניהולי :
• השלמת מספר חברי המזכירות לתקן מלא ,איוש ומציאת בעלי תפקידים מרכזיים  :רווחה,
משאבי-אנוש ,יו"ר פנסיה ,יו"ר הנהלת המזון ,מרכזת חינוך  ,מרכזת תרבות.
• חידוש עבודת צוות תיאום ניהול – מ .מש"א ,מנהל קהילה ,מזכיר ומרכז משק – קיום מפגשים
קבועים על בסיס שבועי וטיפול בנושאים השוטפים.
• ניסיון להגברת הפרסומים ,השקיפות וזמינות המידע – שינוי נוהל אישור פרוטוקולים למייל –
הצגת סיכום ישיבות מזכירות ואסיפה לציבור בעלון הקרוב לישיבה ובאינטרנט.
• העלאת וריכוז התקנונים החברתיים לאתר האינטרנט.
• התנעת תהליך הבקרה ברביבים :קיום מכרז ומציאת חברת ביקורת חיצונית בשיתוף הצד
המשקי ,גיבוש תקנון ביקורת מלימוד במשקים אחרים ,בחירת יו"ר וחברי צוות ביקורת ,בחירת
נושא ותחילת עבודה .אגב ,בימים אלו בהתאם להוראות ועדת ביקורת והמבקר החיצוני עסוקים
בעלי התפקידים באיסוף חומר לעבודת הביקורת.
• ניסיון לשיפור הזמינות לחבר ,ניסיון לשיפור אוריינטצית השירות בעת פניות חברים ,שיפור
הזמינות של בעלי תפקידים.
• חידוש רצף הדיווח ,עדכון וחיזוק הקשר בין הועדות למזכירות .במהלך השנה התקיימה סקירה
ודיון על ועם כלל הועדות ברצף של מספר ישיבות מזכירות.
טיפול במימד החברתי ,טיפול בחריגות וחשיבה קדימה:
• איוש מחודש ושינוי מבני של אגף התרבות  :מינוי מנהלת לאגף ,הקמת אגף מבוזר – מרכז,
אחראי חגים ,אחראי תורנויות ,אחראי ציוד תרבות ,צוות תרבות.
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• הצעה להסדר מובנה בנושאי בנייה פרטית ברביבים – גיבוש טיוטת הסדר המהווה נייר עבודה
בין החבר להנהלת הקהילה ולאגף אחזקה בנושא הבנייה הפרטית.
• טיפול ומעקב בסוגיות של הסדרת מעמד ופיצול סטאטוס.
• הצבה של מצלמות אבטחה ,החדרת התערבות של גורמי סעד ומ"י במקרה הצורך ,טיפול
ומעקב בנושאי ביטחון )יש להעלות לדיון את הנחיצות ואת מידת העקביות במדיניות מסוג זה(.
• גיבוש תקנון התח"פ )תקציב חד פעמי( לטיפול בחריגות בתחום העבודה – התייחסות לחריגות
ממכסת ימי חופשה ,וקנס לאי-עבודה )נאמר כי בתום שנה מומלץ להעלות דיון עקרוני וניתוח
של המהלך(.
• נושאים בגיבוש :התייחסות לנושא בטיחות בדרכים ,במידת הצורך גיבוי לחוליית איכות
סביבה ,צוות/הנהלת תושבים ,הקמת צוות חומש/צוות אסטרטגי )בחירה ציבורית של יו"ר
לצוות ,בחירה ציבורית לחברי הצוות ,תחילת תהליך והתכוונות להביא לשיח ציבורי רחב
בנושאים הנוגעים לטווח הרחוק(.
דמוגרפיה וטיפול בדור צעיר:
• נושא הקליטה מחוץ הוגדר כהחמצה שיש לבחון אותה .אמנם ,הוקם פורום קליטה זמני המורכב
מנציגי ציבור ובעלי תפקידים כמענה שוטף לתהליכי קליטה בפועל ,בתהליך נמצא גיבוש כתב
מינוי ותקנון מקיף שיהווה בסיס עבודה חשוב .אך עדיין חל עיכוב משמעותי בתהליכים של חידוש
הקליטה בפועל .לכן ,יש ללמוד את הנושא ,ולהביא את הנושא הדמוגראפי גבוהה יותר בסדר
העדיפויות ,זאת תוך גיבוש דרכים לעשייה בפועל.
• קיים ניסיון לשמירה של קשר רציף עם בנים ,מתקיימת השמה ולווי במסגרת משאבי-אנוש ,כינוס
של צוות בנים ,עדכון חוברת בנים והפצתה ,הבהרת מסלולי הבנים המובנים ,טיפול בבעיות
ובקשות אישיות מצד בנים .בשבועות הקרובים מסתיים מפגש אישי בסבב עם כלל הבנים.
• סיום ליווי של תהליך ממושך שהובילה ועדת השכלה ,תהליך שכלל ניסוח תקנון לימודים מעודכן
לבנים וצעירים עד גיל  . 28ליווי הועדה בריכוז עבודת המטה ועדכון מכלול הפרטים העוסקים
במסלולי לימודים לצעירים :עדכון מרכיב גג -תקציבי ,הוספת שנת לימודים רביעית ,הסדרת
פרטים הקשורים בהסדר סטודנטים ,נסיעות  ,עדכון ההסכמים ועוד...
• קליטת גרעין חדש ברביבים – הכשרת הגרעין בסמינר מקדים,טיפול בשיתוף הגרעין בתחומים
השונים הקשורים בקהילה :תרבות ,חינוך חונכות אישית .שילוב הגרעין במערך העבודה לווי
הדרכתי וניהולי ,ניסיון למענה על בעיות שוטפות.

צוין כי יש עוד עבודה רבה בכל אחד מהתחומים שתוארו לעיל ,בנוסף למה שכבר נעשה.
החברים התייחסו לנושאים השונים בהם עסקה המזכירות בשנת העבודה החולפת .אין-ספק כי הייתה זו
שנה עמוסה ,לא פשוטה ומאתגרת.
חברי המזכירות העלו נקודות המחייבות בדיקה ,למידה ועשייה נוספת :נושא הקליטה והגידול
הדמוגראפי ,חיזוק הקשר של הקהילה מול העסקים ,הגברת הדיאלוג מול הציבור ,תקנון התח"פ – שהוא
מהלך מורכב לביצוע ולהתמודדות )יש ללמוד את ההשלכות של המהלך ,את איכותו ואת מידת ההטמעה
של מהלך כזה בציבור( .יש לבחון הכנסה של מערכת מידע ממוחשבת מרכזית ,בעיקר בתחום משאבי-
האנוש ,ולהתמקד בהעברה וחיזוק משרות של חברים לצד העסקי/יצרני ,לא נבחן די הצורך מנגנון
הביטחון הסוציאלי בהקשר הרחב יותר שלו ,מעבר לפנסיה :ביטוחי בריאות ,ביטוח סיעודי וכו'...
בגיבוש יעדי המזכירות לשנת  ,2008יהיה על החברים להתעכב בעיקר על ההחמצות .זאת על מנת להמשיך
ולשפר את הניתן לשיפור .בדיקה עצמית מתמדת היא מפתח להמשך .במקביל ,יש להתוות יעדים חדשים
לתחילת טיפול .זאת ,כמובן ,בנוסף לעבודה היום-יומית והלא פחות חיונית שמבצעת המזכירות באופן
שוטף .יש למצוא דרכים לערב יותר את החברים בהתוויית הדרך ולקבלת משוב מהחברים על העשייה
בתחומים השונים.
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 .2תקנון קליטה – הצעת פורום קליטה – קריאה ראשונה
בהשתתפות  :גדעון טאובה
פורום קליטה הוא גוף זמני שהוקם כתחליף לועדת קליטה .הרכב הפורום :יו"ר ושלושה נציגי ציבור
)שייבחרו ע"י החברים לאחר סיום תהליך הסדרת נושאי הקליטה ופורום קליטה כגוף קבוע( ,מרכזת
חינוך ,מרכז ו .שיכון ,מרכזת בריאות ,מנהלת משאבי-אנוש ,מרש"ק ,מרכז צוות בנים ומזכיר .הרכב זה
כולל את ממלאי התפקידים הקשורים לתהליך הקליטה ,מתוך כוונה שחברי הפורום יוכלו לתת ולקבל
משוב בתחומים השונים הקשורים בקליטה ,ולספק את המענים המתאימים בזמן אמת.
מטרת הפורום הייתה לטפל בכל ענייני הקליטה השוטפים ובמקביל להביא לסיום את גיבוש מדיניות
הקליטה ותקנון קליטה .גדעון טאובה ,המרכז את פעילות הקליטה  -הציג את טיוטת התקנון כפי שגובשה
ע"י חברי הפורום.
התקנון מבהיר את התנאים המקדימים לקליטה ,את תהליך העבודה הראשוני מול הנקלט ,מהלכים שיש
לבצע בעת הגעת הנקלט לקיבוץ ובמהלך תקופת הקליטה ,ציפיות מהנקלטים ונהלי קליטה עבור בני-משק
מעל לגיל האחריות של צוות בנים ) .(28כמו כן מצורפים לתקנון ,כנספחים ,נושאים מהותיים לקליטה
כגון :תפקידו של הקולט ,תפקידה של המשפחה המאמצת ,נושאי עבודה ,פנסיה ,בריאות ,תקציב ושיכון.
חברי המזכירות קראו בעיון את התקנון ,והעירו את הערותיהם.
סוכם:
חברי המזכירות ברכו על גיבוש טיוטת תקנון קליטה .תקנון מסודר הוא בסיס לתחילת העבודה בשטח,
שהיא המורכבת והחשובה ביותר.
טיוטת התקנון תוצג לחברים לעיון ולהתייחסות .לאחר מכן תקיים המזכירות ישיבה נוספת בה תדון
בהערות החברים .לבסוף יוצג התקנון לדיון ולאישור באסיפה.
רשם :חגי רזניק

מהחינוך באהבה ,מיכל פריאל
מסיבות חנוכה מאחורינו וזה הזמן לשפוך קצת אור על הנעשה במערכת החינוך שלנו.
הדבר החשוב ביותר הוא כמובן הצוות .מתחילת השנה נעשו כל המאמצים ליצור בבתים השונים צוותים
קבועים ודרך עבודה מסודרת.
צוותי הגיל הרך עובדים עפ"י תכנית שנתית כתובה ,בהתאם לחגים ולעונות .הנהלת גיל רך נפגשת באופן
קבוע ודנה בסוגיות שונות שעולות מן השטח ,כאשר המגמה היא לעבור העשרה והפריה הדדית בנושא
חגים ואחת לכמה שבועות פגישה עם מדריכה פדגוגית.
בנוסף ,אנו נהנים מטיולי טבע בהדרכת יעל סמואלסון ,שיעורי פסיכוגרפיה עם ארזה חולתי ומנוכחותה של
נאווה עפרון בבקרי יום א' בגן רימון ,במסגרת פרויקט של חיזוק הקשר בין הילדים לבין הקהילה הותיקה.
זה המקום לקרוא לעוד חברים ותיקים שרוצים לתרום מזמנם ומרצם ולהיות חלק מקשר מיוחד זה.
עוד קשר חשוב הוא הקשר שלנו עם המרפאה .בשבועות האחרונים ערכנו מפגשים של הורים וצוותים עם
הצוות הרפואי ,בדגש על היגיינה ותזונה נכונה וכבר ניתן לראות שינוי בנהלי העבודה שלנו.
בצד החיצוני ,הנראה לעין ,פתחנו את השנה בצביעת הגנים וסריקה ותיקון של ליקויי בטיחות.
בחברת הילדים נפרדנו בצער מחגי גלילי ,האחד והיחיד ,וקיבלנו בברכה את שרונה קליינפלד הנמרצת,
שתרכז את כל החינוך הלא פורמאלי א'  -י"ב.
הדגשים במערכת החינוך הלא פורמאלי הם  -ליווי בהסעות ,איכות הסביבה ,חברות ,קבלת השונה ועזרה
הדדית .אנו נהנים מצוות צעיר שכולו מכוחותינו .הצעירים מביאים איתם מוטיבציה רבה לשמירה על
המסורת הקיבוצית .כיף לראות אותם עובדים יחד ונהנים מעבודתם.
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השנה הושלמה ,סוף-סוף קנייתו והתקנתו של תנור המאפשר לאורנה חולתי להעביר לנו חוג קרמיקה.
זה המקום להודות לה על הנחישות וההתמדה בקיום חוג זה .נמשיך לקבל בברכה יוזמות וחוגים מבית.
יש לכם רעיון? אנא שתפו אותנו.
בנעורים אף פעם לא קל )ובזמן השביתה קשה אף יותר (...אך בכל זאת יש ,למרות השביתה ,שיעורי עזר
בעזרתם של חברי משק שנרתמו לנושא ובניצוחו של עופר ,תושב רתמים .גם במועצה פועלים שיעורי עזר
למי שזקוק.
מרכז הנעורים פתוח בערבים בנוכחות מבוגר בלבד ואנו מנסים לקיים רצף של פעילויות מובנות
ומאורגנות .בשבועת הקרובים נשים דגש מיוחד על שיפור פני הנעורים בעזרת הצוות ובעזרתה של קורין.
הציוד יוחלף ,והמקום יעוצב מחדש מבפנים ומבחוץ.
לאחרונה פתחנו בסדרת הרצאות של מסל"ן לנערים ולהוריהם ) מסל"ן – מרכז סיוע לנפגעי פגיעה מינית
ואלימות( .לצערי ,נשארו המון מקומות פנויים במפגש הראשון אך אתם מוזמנים למלא אותם ולעודד את
הנערים להגיע למפגשים הבאים.
מספר נערים החלו קורס נהיגה בטרקטור ,מתוך כוונה לתת להם כלים להיות מעורבים יותר בעשייה
התרבותית והקהילתית ולקחת יותר אחריות במקום העבודה.
ואפרופו עבודה ,אם אתם רואים נערים מחפשים עבודה הרי זה סימן שפרויקט פולין בעיצומו והנוער עובד
במרץ לצבור שעות.
מזכירות הנעורים שלחה נציגים לקונגרס נציגויות נוער מטעם התק"ם .הנוער עבר סדנאות ,הוראת
עמיתים ופעילויות שונות כאשר הדגש היה על אוטונומיה וניהול .הקונגרס היה מוצלח וכל שנותר הוא
ליישם את המדובר בחברות הנעורים המקומיות.
בישיבת ועדת חינוך האחרונה ,הוסכם פה אחד על צירופם של נציגי הנוער לוועדה .אנו רואים בכך חשיבות
רבה ותרומה הן לנו והן לנוער .אנו מקווים שכך ייווצר דיאלוג פורה יותר והבנה הדדית של הצרכים.
בקן הנוע"ל אנו מציינים בסיפוק תקופה של פעילות יפה .המד"צים מעבירים פעולות ואנו נהנים מפעילות
תנועתית שוטפת כשהשיא היה חג המעלות במגרש הכדורגל ומי שלא היה – הפסיד!
נכון ,יש עוד מה לעשות ומה לקדם .כולי תקווה שלאט אבל בטוח נגיע לכל הפינות.
אנא הרגישו חופשיים לפנות אלי במשרדי או בטלפון בהצעות ,בקשות ,רעיונות ואף טענות.
כל פנייה תזכה להקשבה ולהתייחסות הראויה לה.
בברכת שבת שלום ,מיכל פריאל  -רכזת חינוך

חנוכה בנעורים ובחברת הילדים
מעוללות החג בנעורים:
כיתת לבנה )י"ב( היו בכנס ניצנה ,חזרו קפואים אך מרוצים .אחרי מפגשים בבה"ד ,1
סיירו ביישובי המפונים מגוש קטיף .ליווה אותם אלדד ימין.
הסטייל החדש בנעורים הוא משחק כדורגל חופים ,באורווה באחת הגדרות.
צריך לראות כדי להאמין ...היום )ד'( יש משחק רחובות בבאר – שבע:
מרוץ משימות ברחובות באר שבע .בניצוחו ותזמורו של דגן קרן.
הנעורים ביקרו בתערוכה המדוברת של מחסום ווטצ' בלובי האולם.
הדריכו את הסיור  -חיילי המילואים דור ודגן.
בסיומו התקיים דיון על הדילמות שמציבים המחסומים  -שמירה על זכויות אדם
מול מניעת פיגועים.
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בחברת הילדים:
כיתות א'-ו' נסעו לגן החיות התנ"כי .כיתות ז'-ח' – טיילו בנחל גוב ואחר כך קפצו
לאירוע "מעירים את הנגב" – הופעה של להקת "בית הבובות" בירוחם.
הם ישחקו היום )ד'( במשחק חפש את המטמון ברוח חג החנוכה.
סיפר :דור אפרים כתב :נתאי
לכבוד
חגי רזניק ,קיבוץ רביבים
שלום רב,
הנדון :ביקור המטה השיתופי בקיבוצכם ב27.11.2007 -
ברצוני להודות לך ובאמצעותך לחברים שלקחו חלק באירוח שלנו אצלכם בקיבוץ.
התקיימה שיחה ממצה ומעניינת ואני מקווה שפתחנו אשנב להמשך הידברות ושיתוף פעולה.
התרשמנו מאוד מהחוסן הכלכלי והחברתי ברביבים ,המחשבה על רווחת החבר בהווה והתכנון לעתיד.
אנו מוצאים התקדמות רבה בשטחי חיים מגוונים בקיבוץ ,לעומת שנים קודמות.
כמו כן ,נשמח להיות גורם מסייע ככל שתרצו להיעזר בנו בכל נושא שתראו לנכון.
בשם חברי המטה השיתופי.
בברכה ,מריו טויב

מושג ירוק
לאחר המפגש של מומחי האו"ם על שינויי האקלים,
שהתקיים בפאריס בראשון לפברואר ,2007
נקבע שנשארו רק  10שנים על מנת שבעזרת כולנו נצליח לעצור
את השואה הסביבתית ואקלימית שמתקרבת אלינו בצעדי ענק.
האחריות איננה רק של הפוליטיקאים ואנשי העסקים.
המפתח להצלת הפלנטה הוא בידי כל אחד מאיתנו ,תושבי כדור הארץ
ומה שכל אחד יעשה על מנת למנוע שואה זו  ,להצלת חיינו ואת חיי הדורות הבאים.
להעדיף שימוש בנייר ממוחזר.
לכתוב בשני צדי הדף.
לנצל את הקידמה הטכנולוגית :משלוח מיילים במקום מכתב דואר.
להעדיף אריזות ממוחזרות.
לפעול לפי כללי הצו"מ )צמצום ומיחזור(:
לצמצם ככל האפשר את הצריכה הבלתי הכרחית ,המיותרת והלא אחראית ולמחזר כל מוצר וחומר
אפשרי.
כאשר ממחזרים קופסאות קרטון ,אריזות ,ניירות מכל סוג ,תורמים להפחתת כריתת העצים אשר
קולטים את גז המתאן ומטהרים את האוויר.
במיחזור של  100ק"ג נייר אנו מצילים את חייהם של לפחות  7עצים.
הימנע מבזבוז של מפיות נייר ,טישיו ,מגבות נייר ,נייר טואלט או כל צורה אחרת של נייר .אפשר ,למשל
לחצות את המפיות לשניים.
להעדיף ככל האפשר אריזות זכוכית על פני פלסטיק או אלומיניום.
להשתמש ולעודד אחרים להשתמש במיכלי האיסוף לחומרים השונים הקיימים ביישובך.
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לקבוע בביתך ובמקום עבודתך פחי אשפה נפרדים לאשפה רגילה ,נייר ,ובקבוקים למיחזור ולעודד את בני
ביתך להפריד את הפסולת .מקלחת עדיפה על אמבטיה .כך אפשר לחסוך  7000ליטר מים בשנה!
לסגור את הברז בזמן צחצוח שיניים או בזמן הגילוח.
בכלל ,אין צורך להתרחץ או לשטוף כלים עם הברז פתוח במלואו ,אפשר בהחלט עם פחות זרם.
להפעיל את מדיח הכלים ומכונת הכביסה רק כאשר הם מלאים.
לתקן כל נזילה באופן מיידי .עשר טיפות מים בדקה משמעותן  2000ליטר בשנה מבוזבזים.
להתקין בבית "דוד שמש" ולהשתמש בדוד החשמלי בתבונה ורק כאשר צריך.
כנ"ל לגבי המגהץ ,מכונת הכביסה ,המייבש וכל יתר המכשירים זוללי החשמל ,שמשאבים טבעיים רבים
נצרכים לייצורו.
בישול בגז עדיף על פני בישול בחשמל.
לכבות אורות במרחבים שלא בשימוש .לחנך את בני הבית לכך.
להשתמש בנורות חוסכות חשמל.
לגדל צמחים מקומיים .הם דורשים פחות טיפול ופחות מים.
להימנע מריקון מיכל האסלה ללא צורך .להשתמש ב"חצי הכמות".
להישמר מלהשליך פסולת או לזהם ימים ,נהרות או אגמים.
שמפו ודטרגנטים הם מזהמים .להשתמש בהם במשורה ולהעדיף תמיד מוצרים ידידותיים לסביבה.
לכבות את המכשירים האלקטרוניים כאשר
אינם בשימוש.
פשוט :כיבוי מכשיר הטלוויזיה ,הדי.ווי.די ,.מערכת הסטריאו והמחשב הביתי כאשר אינם בשימוש ,יחסוך
פליטת כמות גדולה של דו תחמוצת הפחמן.
מכשירים כגון מייבש שיער ,מטען טלפון סלולארי ,או מכשיר טלוויזיה ,צורכים אנרגיה אפילו כאשר הם
כבויים אך מחוברים לרשת.
למעשה ,חושב שהאנרגיה הנצרכת ע"י שעוני המסך ושבבי הזיכרון בעבודתם ,מהווה כ  5%מסך כל
תצרוכת האנרגיה הביתית .ז"א 18 ,מיליון טונות של  CO2שנפלטים לאטמוספרה מדי שנה.
להפחית צריכת בשר אדום .גידולן של פרות תורם לא מעט להתחממות הגלובאלית .גז המתאן הינו הגז
השני בחשיבותו בגרימת תופעת החממה והפרות הינן מהפולטות הגדולות ביותר של גז המתאן .הרכב
האוכל הצמחוני וריבוי הקיבות של הפרה גורמים ליצירת המתאן אשר נפלט לאוויר עם כל נשימה.
ייצור מוצרי מזון שטופלו גנטית מזהם את המערכת האקולוגית .יש לצרוך יותר מוצרים אורגאניים ויותר
ירקות ופירות מאשר בשר.
לא להאיץ את מנוע הרכב כאשר הוא עומד.
מזגן הרכב מוריד מעוצמת המנוע ומגביר את השימוש בדלק .יש להשתמש במזגן בחכמה.
לנסוע במהירות מתונה ולא לחרוג מ  110קמ"ש אפילו בכביש מהיר .מעבר למהירות זו צריכת הדלק עולה
בצורה מוגזמת .להשתמש במכונית הפרטית בחכמה.
לנסות לארגן נסיעות משותפות עם עמיתיך לעבודה או ללימודים.
להשתמש יותר בתחבורה ציבורית.
למרחקים קצרים  -צעידה ברגל או רכיבה על אופניים  -גם תיטיב עם הסביבה וגם תיטיב עם בריאותך.
לבדוק את לחץ האוויר בצמיגי רכבך מדי שבוע .חוסר אוויר בצמיג מגביר את צריכת הדלק.
עדיף רכב קטן וחסכוני בצריכת הדלק ,על פני רכב גדול.
לנטוע עץ .אפילו רק עץ אחד לאורך כל חייך!
עץ אחד יספוג בממוצע בחייו  -טון דו תחמוצת הפחמן!
לחנך את הדור הצעיר ,את משפחתך ,את עמיתיך ,שכניך וכל יקיריך ומכריך לכיבוד הטבע
וללמד אותם על התוצאות שמהן אנו כבר סובלים עקב חוסר התחשבות בסביבה.
שימרו על כדור הלכת שלנו!
עדיין אנחנו יכולים לשנות את הרגלינו המזיקים ולפתח יתר מודעות ורגישות לסביבה.
http://revivim.kibbutz.org.il
עלון רביבים  ,14.12.07 ,2438עמ' 9

להפסיק לדחות ביצוע ולהיות אגואיסט כי הרווח הינו עבורך ,עבורי ,עבור כולם:
בני אנוש ,בעלי חיים וצמחים  -כל דבר שפועמים בו חיים.
__________________________________________________________________________

נצמדים לניילון
מאז התבשרנו על מעבר הכלבולית לתשלום עבור שקיות הפלסטיק ,נשמעות גם תגובות לא אוהדות
למהלך.
כדאי לקרוא את הקטע המצורף שהתפרסם בידיעות אחרונות ,כדי לקבל עוד נתונים חשובים בנושא
ואולי להבין קצת יותר למה זה כל כך חשוב.
יישר כוח לאילנה על היוזמה המבורכת.
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11 ' עמ,14.12.07 ,2438 עלון רביבים

ממטבחה של סיגל
בצק פריך – מעולה לכל מאפה
החומרים:
 1חבילה מרגרינה ללא מלח ,רכה.
 1כוס שמן
 1כוס מי ברז
 2שקיות אבקת אפיה
 1כף מלח )לבייגלה(
קמח
אופן ההכנה:
מערבבים בקערה את כל החומרים ,לפי הסדר הרשום .מוסיפים את הקמח )כמעט קילו( לאט ,לאט ,עד
שהבצק מגיע למרקם נעים לעבודה .לא מומלץ ללוש הרבה .מכניסים למקרר למשך שעתיים לפחות וניתן
גם להקפיא.
טוב לשטרודל תפוחים ,רולדות תמרים ,אזני המן ,פשטידות ועוד.
הכנת בייגלה:
מכדור בצק קטן יוצרים נחש וסוגרים לצורת בייגלה .מורחים ביצה ומפזרים שומשום .אופים בתנור
שחומם מראש ל  180מעלות ,כ –  20דקות ,או עד לקבלת צבע חום בהיר.
בתיאבון!

ממשאבי אנוש
שינויים במקום עבודה
קליינפלד שרונה  -מרביב – לחברת ילדים.
שטרן איתמר השתחרר מצה"ל – לזיתים.
ניר יסעור – מהכלבולית – ל"דרך השמן".
עובדים מצטיינים ברבל
בטקס חגיגי צוינו סטיב ארנולד וויקטור ברנובסקי כעובדים מצטיינים.
צוינה המסירות בעבודה ,מילוי משימות ,אכפתיות וביצוע ברוח טובה.
כמו כן הועבר לרביבים בונוס ע"ס  ₪ 1000לכל אחד.
יישר כוח !
רינה גלילי

בקשה מהנוי:
גם הקרטונים מיועדים למחזור .יש לשים אותם ליד ולא בתוך הפחים,
משום שמפנים אותם למיכלי מחזור הקרטון.
נא לא לזרוק אותם לתוך מיכלי מחזור הנייר הירוקים.
עלון רביבים  ,14.12.07 ,2438עמ' 12
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תודה ,תודה ושוב תודה
מצעד למפיונים:
לריסה שוורצמן – הפקת האירוע כולו ותוכנית.
בן שר – לוגיסטיקה.
לשניכם יישר כוח! בזכותכם נשמרת המסורת הנפלאה הזאת.
עוד אנשים שנרתמו:
הכנת שטח – חיים פרחי.
פנסים סינים – כיתת ורד ויפעה עפרון.
למפיונים – ברבי.
עזרה בהובלות – אמיר ימין ,תומר רוזנטל ,איתי קלוסקי.
משתתפי התוכנית – כיתת ורד ,אלון גוטקה ,דותן אטקינס ,דור אפרים,
אלי חזקיהו ,אורי בן-יוסף ,איתמר שטרן ,ילדי התלתון הצעיר,
ילדי חברת הילדים ,ילדי גן רימון ,גרעין צוותא.
עמליה שביט – מנחה.
הגברה – עדי בניה ,מאור לחמן ,אורן בניה.
תאורה – בולדי.
חיסול – נעורים.
ערב חנוכה למבוגרים במו בר:
הפקה – עמליה שביט ושרון פליישמן הגדולות.
תפאורה – הדס קמחי ,דנה לופו ,רותם גלילי רון אקיאן ,נעה ישראלוביץ',
רז אפרים ,ניר אקיאן ,היידי גוטקה.
כיבוד – נרדה ארז והפולנים וכמובן חני.
כתיבת הטקס – תומר פריאל.
תפעול ומוסיקה – דניאל גרול ,רוני בקר ,שרית גרול.
תאורה – ערן שלו ותומר אוסדון.
עזרה בעריכה – סמדי ברנרס ואלינור ברזילי.
תודות גם לכל הזמרים ומדליקי הנרות בטקס.
הפנינג לילדים בגרנוליט:
הפקה – גרעין "צוותא" הנפלאים.
הגברה – חנן פליישמן ,עדי בניה.
תאורה – יאיר לבר ,בן שר.
עזרה בהפעלת תחנות – יובל יסעור ,נתן כהן ,יואב אורנשטיין ,אלישע ברזילי.
תודות נוספות:
הדלקת נרות בכל ערב בחדר האוכל – נרדה ארז.
תערוכת חנוכיות בחדר האוכל – סמדי ברנרס.
לכל מרכזי הענפים – חני פריאל – ענף המזון ,אילנה בניה – כלבולית ,מיכל פריאל וכל צוותי החינוך ,דור
אפרים – אולם ספורט ,זוהר שר ודגנית גדיש – מחלבה ,רחלי ברגמן – מועדון לחבר.
לסיום אני רוצה להודות שוב לחברות החוליה :נרדה ארז ,שרון פליישמן ,עמליה שביט וסמדי ברנרס -
היה לי הכבוד והעונג לעבוד איתכן .הוכחתן שגם אמהות במשרה מלאה יכולות לתת מעצמן לטובת
הקהילה ועל כך מגיעה לכן כל ההערכה והכבוד .יישר כוח!!!
תודה לכולם ,פלג שלו
 Áלכבוד חג החנוכה ,קיבלו חיילינו המשרתים בכל הגזרות  -לוחמים ,מפקדים ומש"קים –
בנות ובני רביבים ,מצוות ועדת בנים ,שי מתוק ומחמם – "כירבולית" ,לה צורפה ברכת הבית.
לריקי ישראלוביץ ואורנה חולתי תודה על הביצוע .לחיילינו – שימרו על עצמכם!
עלון רביבים  ,14.12.07 ,2438עמ' 13
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מוסיקה מבקשת חירות ,נעם בן זאב
פורסם בעיתון "הארץ"
קשה להחליט מה היה יפה יותר ומרגש יותר ,ביום
רביעי בשדה בוקר :קולה המופלא של הסופרן
יעלה אביטל ,בביצוע שאין דומה לו לשיר "ואולי"
לפתיחת הערב ,או שיריו המקוריים ,היפים
בפשטותם ,של יהודה שרת ,שהלכו ונגלו לאורכו;
שירתן של המקהלות – "גליל עליון" ו"צליל" –
שכל אחת בדרכה שיקפה עבודה מסורה ומדויקת
ואידיאל צלילי גבוה ,או הניצוח של רון זרחי
ואושרה יעקב ,שכל אחד בדרכו הביא מקהלות
אלה לרמה הגבוהה שלהן; ואולי השירה היפה של
הבריטון יאיר פולישוק ,ונגינתו של הפסנתרן
דימה מלצב ,שפרש רשת ביטחון לכל מבצעי הערב
ותמך בהם בתבונה .די היה בכל אחד מהמרכיבים
האלה ,כדי לספק  ,אך ההצטברות של כולם
הביאה לערב שלא יישכח במהרה.
יהודה שרת ,בנם של אנשי הביל"ויים ,לא החשיב
את עצמו כמלחין מושלם .שאיפתו הייתה גבוהה:

"להיות  100%חלוץ ו 100%-אמן" ,כפי שסיפר
מנחה הערב ,מוקי צור .לשם כך לא הפסיק לעבוד
וללמוד – כפועל בקיבוץ יגור וכסטודנט
לקומפוזיציה .השאיפה הזאת השתקפה בהגדה
שכתב לפסח :יצירה אורטורית מלאת יופי,
ששילבה את כמיהת האידיאולוגיה הקיבוצית
לקיים את מסורת החגים ,מתוך הפניית עורף
למקורותיהם ומניעיהם הדתיים ואימוץ הקשר
הקמאי שלהם לטבע.
הסמליות של יציאת מצרים – החתירה לחירות –
האפילה אפוא על מיתוס הדתי שלה ושילוב שירים
בני התקופה כמו "קומו תועי מדבר )וצאו מתוך
השממה(" של ביאליק ,ששימש את שרת גם כדי
להתריס נגד "המדבר התרבותי שהולך ומתפשט
בימינו" ,מיקמו את ההגדה בהקשר חברתי-פוליטי
של ימיו והשאירו אותה רלוונטית בימינו.
המוסיקה ,המסירות והיופי – אלה כבשו את
לבבות המאזינים בערב זה.

******** ********
הגעתי למופעים אחדים בפסטיבל הצלילים .כולם היו עשירים ומגוונים בתוכנם ובביצועם.
זכינו לימי הנאה של מוסיקה ותרבות.
לילי עמית

יקיר "רביב"
בטקס חנוכה המסורתי של "רביב" ,שנערך השנה במועדון לחבר ,שהיה חגיגי ומקושט על ידי קורין
וצוותה ,והיה מלא בהמוני העובדים ובעובדי מפעל השיקום בב"ש ,המבצעים עבודה רבה וחשובה עבורנו.
למסכת הברכות צורפה השנה תוספת מפתיעה ומרגשת – ברכה לצבי בורשטיין והענקת תעודת "יקיר
רביב" ,שהוגשה ע"י אודי אורנשטיין וזו לשונה " :במלאת לך  ,80בית רביב מודה לך על פועלך ועל חלקך
בהנחת אבני היסוד שהביאו את רביב למה שהיא היום .בהוקרה ,בית רביב" .הטקס היה נחמד ומאורגן
ו.
היטב.
"עבדים היינו" ...בנר שני של חנוכה
מבין אירועי "צלילים במדבר" בחרנו במופע "הגדת הפסח של יגור ,מאת יהודה שרת" ,בביצוע מקהלת
הגליל העליון ,מקהלת "צליל" של ילדים צעירים ,גם הם מהגליל ,סולנים ונגנים .בין השירים שילב מוקי
צור סיפורים מהתקופה ,שהוסיפו הרבה צבע וטעם לכל הערב .הקהל ,אנחנו בתוכו ,מאוד נהנה ,שיתף
פעולה והצטרף לשירה ,כשהוזמן לכך על ידי המנצח הנפלא רון זרחי .היו כאלה שלא התאפקו וליוו
בהמהומים גם כשלא הוזמנו לכך .היה ערב מרגש וחם ,מלא נוסטלגיה לתרבות שאנו עדיין חפצים ביקרה.
אמירה
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זיכרונות ממקווה
באחד מימות השבוע לעת ערב הגיעה להדרכה במצפה קבוצה של סגל המורים של מקווה ישראל ובני
משפחותיהם .אחד מהם התעניין ושאל האם מוטי שליין ורחל בנישטי עדין ברביבים .בירור קצר העלה
שמדובר במוטי שלו ורוחל'ה שחר ,שיחד עם חזקי היו ביחד במקווה ישראל באותה כיתה מכיתה ט'.
הם פגשו את המדריך שלהם מאז ,עזרא ,שהיום הוא כבר מנהל מקווה ישראל .כל אחד מהם בחר מגמה
בכיתה ט' :מוטי עשה בגרות בלול ,חזקי בגרות ברפת ,ורק רוחל'ה סטתה מהיעוד שלה במקווה  -מטעים,
ופנתה לעסוק בחינוך.
חבר'ה רציניים
כל הכבוד לגרעין על הפנינג החנוכה המקורי שהם יזמו וארגנו ,בסיוע התרבות המקומית .ההפנינג לילדים
נפתח בדו שיח הומוריסטי בין הקיסר אנטיוכוס לאחד מחייליו ,והמשיך למשחק משימות מורכב ברוח
החג  :מרוץ יווני ,קרב גלדיאטורים ,ביתן הפחד ועוד ...פעילות זו סיימה חנוכה מושקע ותרבותי כמו שלא
ידענו כבר שנים רבות!
יש יסוד סביר להניח שתהיה פה שכונה חדשה!
בכל שעות היום נשמעות דפיקות וקולות של טרקטורים .העבודות מתקדמות במרץ  :בשלב זה עוסקים
בעבודות עפר וכלונסאות .נקווה שימשיכו בקצב הזה .עוד באחזקת מבנים :אחרי תקופה ארוכה של הזנחת
הנושא נבנה גן שעשועים ,ועתה אחד נוסף בשכונת המטע .ואם משעמם להם אז הם שוברים את המדרכה
ליד המרפאה ,ויוצקים חדשה ,בהמשך לפרויקט חידוש השבילים באזור שהחל ליד הנהלת חשבונות.
סעו כחוק
משטרת התנועה החליטה "להתלבש" על כביש  40בקטע שבין באר שבע לרביבים ,ומפעילה שם אמצעי
אכיפה מתוחכמים ביותר ,כולל ניידות עם מכמונות מהירות ,שיכולות לקלוט את הנוסעים ממול )!(.
כעיקרון זהו צעד חיובי מאוד ,שאולי ימתן את אווירת המערב הפרוע השוררת בכביש זה .אבל הקנסות,
אוי הקנסות ,מאד כבדים בתקציב האישי ...ראו הוזהרתם!
קליק ארט
השבוע הגיעה לחי נגב קבוצה מעניינת .כ 70-נערים עולים מאתיופיה ,שהגיעו להשתתף בפעילות סביב
המסיק והפקת שמן הזית בחופשת חנוכה בחי נגב .הם הגיעו עם עמותה שנקראת שורשים ,שחברה לארגון
בשם "קליק ארט" שמטעמו באו צלמים מקצועיים שהכינו לכל ילד תמונה יפה למזכרת מן היום .ללא
ספק פרויקט יפה.
"הגרמנית שלך מצוינת"
כך אמרה לי המורה לגרמנית מביה"ס "ברליץ" שהוזמנה ע"י רביב להורות את השפה ל 6-אנשים
שזקוקים לה בעבודתם .כשפניתי אליה ,בגרמנית ,בשאלות על שעורי הגרמנית שהיא נותנת לאנשי רביב,
ביניהם אודי אורנשטיין ,החלה לתחקר אותי מהיכן השפה אצלי ובעיקר המבטא )שפת אם מילדות ללא
לימוד מסודר( והביעה הסכמתה שאשב בשיעור ,כמובן בשקט .היה נחמד מאד לראות ולשמוע את החבר'ה
שוברים את השינים .המשתתפים בשעורים הם ממחלקת הפיתוח שיש להם קשרים חשובים עם עמיתים
ו.
בגרמניה ונראה היה חשוב שידעו גרמנית .המורה טובה מאד לטעמי.
מבצע הצלה
לפני תחילת עבודות העפר בשכונה החדשה ,נחלצו עובדי הנוי והצילו ,במבצע מיוחד ,עצים נבחרים שעמדו
שם והועברו למקום אחר.
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