תוכן עניינים מפורט
אינו כולל את הנושאים שמובאים בשולי העמודים

מבוא
תוכן עניינים
הקדמה | 1943-1938
 - 8אנחנו על המפה  -אז ועכשיו
 - 10רביבים נולדה מהחול  /רביב גדיש
 - 11רכישת קרקעות רביבים  -קעת מקבולה
 - 12ייסוד קבוצת רביבים בראשון לציון 1938 -

שער ראשון
 | 1953-1943נקודה ישנה ונקודה חדשה
 - 16מגילת היסוד של עסלוג’ 1943
 - 17העליה על הקרקע  /ניצה לבבי
 - 20חוויות יום העליה  /מאיר ירושלמי
 - 21הבדידות המוחלטת
 - 22מי אומר הנגב משעמם?  /אריה יחיאלי
 - 23היחסים עם שכנינו הבדואים
 - 29טיול חם  /ס’ יזהר
 - 30הלם תרבותי  /מאירקה לוין
 - 31הכשרת שדמה מגיעה לרביבים  /שרה מאירסון ואמנון גולדרייך
 - 32אווירה בראשיתית  /רחל זלדין־נגב
 - 34בין עסלוג’ לרביבים
 - 34מפעל השימורים פארן
 - 35קמה מדינת ישראל  /יואל דה־מלאך
 - 36פירוק קמפ א־שרפ
 - 36היחסים עם הבדואים ערב המלחמה
 - 37אירועי מלחמת העצמאות  /אברהם קלוסקי
 - 39כיבוש ביר עסלוג’  /ניצה לבבי
 - 40הקומנדו הצרפתי

 - 40נחיתה ברביבים  /אריה רובנס
 - 41הסליק של המטוסים  /חיים בן־יעקב
 - 42חדר הזיכרון ופסל הכרובים
 - 42בית הקברות
 - 44סימן שאלה על המשך קיומה של קבוצת רביבים
 - 45אנחנו מנסים  /יונת ואלכסנדר סנד
 - 46אל ארץ לא נודעת  /דב בירקנפלד
 - 47הכשרת הפלמ”ח מעוז א’ מגיעה לרביבים 1949 -
 - 49תולדות ההכשרה  /משה אולניק ,שמוליק עשת
 - 50בניית הנקודה החדשה  /לב עמית
 - 51פרס הבניה תשי”ג
 - 52שכונת הצריפים השבדיים
 - 53בתי הילדים הראשונים
 - 55החליפו לי את התינוק  /חנה ישראלי
 - 58הקמת גני הילדים
 - 58שערת הקסמים  /ד”ר נעמי דה־מלאך בלנק
 - 60מכתב מהצירות במוסקבה  /זכריה רחבי
 - 61ראשית הפלחה בברור חיל
 - 64הכשרת קיסריה מגיעה לרביבים  / 1951 -זהבה דוידוביץ
 - 65ניצני ענפים :מפעלי מתכת רביבים ,הקמת המתפרה
 - 67למעוז א’  -ממעוז ב’  / 1951 -פוסה עמוס בר
 - 69רביבים שלי  /צור פרלמן
 - 70תרבות :נפילה ומשבר  /מאירקה לוין

שער שני
 | 1963-1953המים המתוקים מגיעים
 - 72אין מעשה גדול ללא חלום  /יונת ואלכסנדר סנד
 - 73חג המים 1955 -
 - 74את אדמה בלב מדבר  /אריה יחיאלי
 - 76חיי התרבות בשנות החמישים :החוג הדרמטי ,חנוכת בית אליהו
 - 78ויקסי נבחר לרכז תרבות  /מאירקה לוין
 - 81מבצע סיני
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 - 82אגודת ידידי וקרובי רביבים ,ה־FRIENDS

 - 83שיטפון באמצע הקיץ  /אהרן נוה
 - 84ייסוד בית הספר היסודי
 - 86פינת החי של בית הספר
 - 88מחבואים נוסח רביבים  /ארז לויטס
 - 90המעבר לבית הספר הממלכתי ”משאבים”
 - 91המבנים של בית הספר ,שמות הכיתות ,החופש הגדול
 - 93חברות נוער והכשרות צעירות  /חגי רזניק
 - 94כך הוקמו גרעיני לנגב  /יעל איל ,עדינה רפיח־גת
 - 100תחנת הרדיו ,מצפה כוכבים  -הלו כאן 4x4BF
 - 100רביבים בתפיסת הביטחון של צה”ל  /משה דיבן
 - 102העגלון שהפך לחצרן
 - 102אצלנו בגבע  /אמירה רביב
 - 104צילום הסרט עמוד האש
 - 104התחברנו לרשת החשמל הארצית

שער רביעי
 | 1983-1973העשור התרבותי
“ - 148רביבים”  /תלמה אליגון
 - 149מלחמת יום הכיפורים  /יגאל צחור
 - 153רה ארגון של עבודת השבת ,תורנויות וגיוסים
 - 156תרבות שנות ה־שבעים  /מאירקה לוין
 - 162גולדה ורביבים
 - 164עלון רביבים בן 75
 - 166חנוכת התחנה המטאורולוגית
 - 169יום החברה ספטמבר 1979
 - 170חג הארבעים 1983 -
 - 170תרבות :פסח ,שירה בציבור
 - 173מלחמת לבנון הראשונה  /יגאל צחור
 - 175רצח אמיל גרינצוויג
 - 176חוות ר”ם על מי הביוב של באר שבע

שער שלישי
 | 1973-1963התפתחות המשק החקלאי והתעשייתי
 - 106לוי אשכול ומלון אכדיה
 - 107חצי יובל לרביבים
 - 110דירות קבע  -מונח חדש בתחום השיכון
 - 110קיצור תולדות תחבורה ציבורית
 - 113זכרון השואה ברביבים  /רפאל שפר
 - 116הוויכוח על יצוא פרחים לגרמניה  /בגין ,אלתרמן ,רוזן ,שרת
 - 119תנועת הנוער “דרור” :הכשרות ועולים  /ננסי פרחי
 - 122מלחמת ששת הימים  /יגאל צחור
 - 127תנועת המתנדבים
 - 130כיתות ההמשך :בבית ,במעלה הבשור ובאשל הנשיא
 - 133החינוך הקיבוצי  /רז יוגב
 - 135המאפיינים של החינוך בכיתות ההמשך
 - 136סמ”ר רותם גלילי מנחה טילים
 - 137הקוסמטיקה חודרת לחיינו
 - 138תרבות :ט”ו באב ,מגילת רות
 - 140חנוכת בריכת השחיה
 - 141קלוד רו אזרח צרפתי סמוי
 - 142הכל כתום  /יוסי איל
 - 144המעבר לתקציב כולל
 - 145הקמת חברת רביב
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נספחים2013-1943 :

שער חמישי
 | 1993-1983התא המשפחתי במרכז החיים
 - 178גיבוש הייחודיות או מימוש עצמי
 - 179המעבר ללינה משפחתית 1986 -
 - 183מצפה רביבים  -מטירה לאתר תיירות
 - 184ענף המשאיות
 - 185מהפיכת התקשורת הראשונה
 - 186מתחם הבריאות
 - 188מתחם התרבות
 - 189קופת הזיכרון המשותפת  /לילי עמית
 - 190יובל לרביבים 1993 -
 - 192פרס ישראל לחברנו יואל דה־מלאך
 - 194מעורבות פוליטית
 - 196חיינו התרבותיים בשנות השמונים  /מאירקה לוין
 - 199העליה מארצות חבר העמים  /יעל פרץ

שער שישי
 | 2003-1993ממשבר לצמיחה
 - 202קיבוץ חי ובועט  /אלכסנדר סנד
 - 203ההולכים לתור את הארץ
 - 204טיולי קבוצה
 - 206מהפיכת התקשורת השניה
 - 208מי מנהל את רביבים?
 - 209מה קורה כשמטוס נופל באמצע היום  /יהודה ויקסי רביב
 - 211יחסינו עם שכנינו הבדואים משנות התשעים
 - 213ענף הבגד והמכבסה הקיבוצית
 - 213בית ראשונים
 - 214המשבר הכלכלי
 - 215עבודה שכירה ועבודת חוץ
 - 216ענף התושבים :השכרת דירות  /גילה מנביץ ,נפתלי רז
 - 219הפסקת קליטה של הורי חברים
 - 219ממשבר לצמיחה
 - 220השפעות התיאגוד
“ - 220בעניינים”  -מידע כלכלי לחברים
 - 221פעילויות שנסגרו
 - 223זיתים עם שותפים
 - 224השלחין והפלחה מוזגו בשחרו”ר
 - 225רפת  -ר”ן 2000
 - 227רתמים עבר ,הווה ,עתיד  /מיכל אקיאן וחגי רזניק
 - 230מסוסיה לאורווה

 - 245כושר ואושר
 - 247חברת רבל
 - 248מושגים חדשים :תח”פ  -דיבידנד  -בונוס
 - 248מעבר ל־ 5ימי עבודה
 - 249הגיל השלישי
 - 251מקלט לפליטי מלחמה
 - 252תרבות בקומות
 - 254מועצה אזורית רמת הנגב
 - 255לול  -ענף כנף  -אפרוחי רביבים
 - 257השתלבות בני קיבוץ בהנהגת רביבים
 - 259חג השבעים 2013 -
 - 260העשור החברתי  /חגי רזניק
 - 261אחרית דבר :המשבר  -התקשורת  -החבר

נספחים :
 - 265החי והצומח באזורנו  /אמנון בוצי ליבנה
 - 270אתרים מומלצים לביקור
 - 271מילון רביבים ,מילון ילדים
 - 279מושגי התרבות שלנו
 - 282מושגי הסביבה
 - 286ספרים על רביבים
 - 289מפתח השמות

שער שביעי
 | 2013-2003התבססות כלכלית
 - 232החזון הכלכלי  -פיזור סיכונים
 - 234חג השישים 2003 -
 - 235יום העצמאות הפך לחג המרכזי שלנו
 - 237הפרטת חדר האוכל
 - 239הנוי עובר למים מליחים
 - 241ימי הזוהר של הקולנוע ונפילתו  /מאירקה לוין
 - 243חי־נגב
 - 244רב־גיל  -מפעל של הקהילה
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