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  ?איך מדור נולד
 

 ? איך שיר נולד

 יונתן גפן

 

 ?איך שיר נולד

 כמו הצחוק 

 זה מתחיל מבפנים 

 ומתגלגל החוצה 

 ? איך שיר נולד

 כמו תינוק 

 בהתחלה זה כואב 

 אחר כך יוצא החוצה 

  וכולם שמחים

 ופתאום איזה יופי 

 הוא הולך לבד 

 ? איך שיר נולד

 ...כמו תינוק

 

התפרסם אשר " ראיתי, הלכתי"מדור לרשימות  305-אחרי שכתבתי כזה מתפרסם רשימות קובץ 
מ ששווים "ק 0,055במהלך שנים אלה הלכתי . שנים 17ברציפות של , 0555בעלון רביבים מאז שנת 

על תחילת הכתיבה ועל תהליך , עוצר רגע לחשבון נפש קטן אני. לחמש הליכות ממטולה לאילת
. התחלתי לכתוב לגמרי במקרה. 1690אני כותב ומפרסם בצורה מסודרת משנת . היצירה של המדור

הציע לי לקבל את  –קלוסקי  –המזכיר . בשנות השישים נקלע עלון רביבים למשבר משלא נמצא עורך
 .הסכמתי לעזור בכתיבההיות שבאותה עת למדתי באפעל . התפקיד

במהלך השנים . זו נמשכה כשנתיים ובסיומן לקחתי על עצמי את עריכת העלון" תקופת עזרה"
וחצי שנים ופרסמתי  שלושערכתי את עיתון התנועה . שנים מצטבר תשעקדנציות וב ארבעמילאתי 

מאדמה ללא צל שנה במדבר  75רביבים : הופיע הספר 0512בשנת . בעיתונים שוניםמאמרים וכתבות 
 .ערכתי את הספר וחלק נכבד ממנו כתבתי בעצמי. לארץ נושבת

שמורה זכות היוצרים על שם המדור . "ראיתי, הלכתי"התחלתי לפרסם טור קצר בשם  0555בשנת 
ויקסי היה עורך  .בטור זה תיארתי את שראיתי בעת הליכותי סביב המשק. שהיה עורך העלון ויקסיל

בהמשך הגיע משוב חם מהציבור . שימה העביר לי משוב ועודד אותי לכתובמפרגן ותומך ועל כל ר
 .ובעיקר מהצעירים

ללא תכנון , ונטאנימשהו ספ, העלות על הכתב את שחולף לי בראש בזמן ההליכהלהיה הרעיון 
תוך כדי צעידה . הניצוץ נדלק במוחי מבלי שהיתה לי שליטה עליו – ךמהעורמוקדם וללא הנחיות 

ראשי ומנסה לחדרו אל  לתוךהוא נוחת  ,יבוץ אני מרגיש שמתעופף מעלי רעיון לא ברורסביב הק
 אותי בפנקס שבכיס ובתכת' רשוהרעיון כאילו ד. בלבדמחשבה גולמית . חת ללשון ומשם למוחתמ

סמוך לסיום  ...'אותי שכיחויתפסו מקום בראשך וישרעיונות נוספים  לפני ותזכור אותיחולצתך 
, משתדל שלא יחדרו רעיונות אחרים מתחום העבודה, המחשבמסך אל רץ -אץאני ההליכה 

 עמוד חדש פותח, משתדל לא לפתוח שיחה עם חברים מזדמנים, יסיטו את מחשבותי שטלפונים לא
ראשון את לכתוב בשלב  .אין עריכה ויש שגיאות, אין סגנון: שבראשי" הברוטו"את כל  ומקליד מהר

 .בקורס עורכי עלונים הראשון בו השתתפתי( כברי)נור -בןלימדני ישראל א" הברוטו"

מה ראשון : למלאכת העריכה ,אני חוזר אליוורק אז יומיים -ליום ששרבטתי "ברוטו"אני מניח ל
ומאוחר יותר פונה מסמן , םאיני בקיא בהבתחומים ש מה נפסל ומה דורש חקירה נוספת, ומה אחרון

שכתבתי על מה שראיתי וכדי להוסיף עניין הוא המדור ייחודו של . מחבר טלפוניעזרה  לקבל
העבר אינו רק תיעוד אלא מעמיק את הפרספקטיבה בעיקר . מן העברהשתדלתי לעבות אותו בשכבה 
מברר אצל מומחים לנושא או , בחלק זה אני נעזר בחברים .בר שכחשכעבור מי שלא חווה אותו או 

לאחר מכן חוזר יומיים ורק -הכתיבה אני מרפה ליום בתום. קופץ לארכיון על מנת לאמת או להרחיב
ממהר לשלוח  אני הופך את כל מה שנכתב אבל אז, לא פעם, פעם נוספת ובמבט זהוקורא את החומר 

עיקרון חשוב ביותר עבורי הוא הקיצור או מוטב לומר  .בדואר אלקטרוני למערכת העלון
 .מעדיף רשימות קצרות, צעיריםובעיקר ה, רוב הקוראים בימינו. התמציתיות

אין קרדיטים לאנשים שנעזרתי בהם וכך כל , "מספר כל יודע"סגנון הכתיבה שאימצתי הוא של 
צורה זו פתחה לפני חברים וממלאי תפקידים חלון להעביר אלי חומרים . האחריות עלי בלבד

. ליכותיך התבקשתי לכתוב על נושאים שלא ראיתי בהמשבה. שפרסומם במדור אינו מחייב אותם



3 

 

תחילה התעקשתי להישאר צמוד לרציונל של המדור ולכתוב רק על מה שראיתי בהליכה היומית אבל 
 .המדור התרחב לנושאים בתוך החצר ובהמשך גם מחוץ לרביבים. עם הזמן התפשרתי

היה  במהלך כל השנים האלה הדחף לכתיבה .שנים 17התמדנו התחלפו ואני ומדורי עורכי העלון 
 .לספר ולהנחיל לדור הצעיר את המורשת של רביבים, הרגשתי צורך עז לתעד ,בלתי נשלט

בין  .אודה ואתגאה שבצד הדחף הפנימי זכיתי למשוב חיובי שעודד אותי להתמיד שנים כה רבות
חשובה . היתר מחברים שהלכו בעקבות המדור לבקר באתרים גם מחוץ לבית והודו לי על ההמלצה

  .תי מאלכסנדר סנדבמיוחד היתה המחמאה שקיבל

גם והוא כולל , לעיתים נערכו מחדש, שעמדו במבחן הזמן רשימות 305-כ בקובץ זה מתפרסמות
. הוספתי עדכונים מאוחרים מהרשימותלחלק  .שמטעמים שונים החלטתי לא לפרסם בעלון רשימות

שנות  בתיכשכת. פי הנושא-על תוך הזזת חלק מהן יהכרונולוג הרשימות מובאות לפי סדר פרסומן
 ....למאה העשריםכמובן הכוונה  –השמונים , השבעים

 

לעיתים הסמכתי נושאים שלא על פי תאריך . המדורים לפי תאריך כתיבתםבתוך כל פרק מובאים 
 CTRL F צו ילח, את המסמך כולו נויסמ –מי שמבקשים לגלות את שמם בכתובים . כתיבתם

 . ו לרשימות בהן הם מוזכריםהמלא ויגיע את שמם ו בחלונית הנפתחתיקליד"( חיפוש"פונקציית )

 

 ,קריאה מהנה

 עדין קוה

 0517  חג המשק, קיבוץ רביבים

 

 

 

 םיקרפסדר ה
 2עמוד  ......................  רביבים  אתרים בחצר :1 קרפ

 99 עמוד .......................................... דמויות :0 קרפ

 60 עמוד ....................................  מעבר לגדר :3 קרפ

 157 עמוד ................................... ענפי הקיבוץ  :2 קרפ

 103 עמוד ....................... רחבי הארץבאתרים  :0 קרפ
 

 

 רויטל אלפנדרי, לילי עמית :תודה לעובדות הארכיון במהלך השנים

 עידן בכור: עריכה ועיצוב הפורמט הדיגיטלי

 : הערה
הקפדנו לציין בשולי התמונות , ככל הניתן. ות אשר נלקחו ממקורות שוניםבחוברת זו משולבות תמונ

או להסיר , המעוניינים לצרף את שמם כצלמים או כבעלי הזכויות. או את שם הצלם/את מקורן ו
 .אלה יעודכנו כמבוקש עם עדכון החוברת בעתידמוזמנות לפנות ו, תמונות שהזכויות עליהן בידיהם

 adin@revivim.co.il: הערות והארות, בקשותל

 0517עדין קוה  ©כל הזכויות שמורות 
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 1 פרק

 אתרים בחצר רביבים
 

    מוזיאון פתוח ברביבים -הריכוז 
 .המדור הראשון שפרסמתיזהו 

י רואה דברים מדי פעם אנ. הליכותי במסלול סביב הקיבוץ מתרחשות בשעות שונות של היממה
 . בעלון( ?)מכאן הרעיון למדור קבוע . שראויים להיכתב בעלון

ציוד השקיה , כלים חקלאייםבמשך שנים רבות הצטברו גבעה שמעל למפעל העל , בכניסה לקיבוץ
הכיסא של . "..."שתמש במיסב המיוחד של המזרעהאולי נ"כי הם הצטברו שם . וטרקטורים

אמנם מדי פעם הוחזר אחד ". בקרוב אפרק ואעביר, של הגןהמזרעה מתאים לחצר הגרוטאות 
  - היה שגור בימים רחוקיםש –הכלים לשימוש אבל הגבעה הפכה למזבלה או במונח נקי יותר 

ממש . פינוי הגבעה נעשה לקראת כיסוחה. הועבר לרתמיםציוד ההשקיה הישן שהצטבר כאן . 'ֶסלוויג
 . מקום לבניית מחסני רביבאת ה ירשכדי להכהגבעה עומדת להיעלם בקרוב , כך

' בני אוסדון בין לול א ידי-עלהוצבו , שנה חלקם בני ארבעים, הכלים החקלאיים שהצטברו במקום
לה יוגב ומיכאל 'יענק. המפוארת שלנוההיסטוריה החקלאית של תיעוד -לגדר באופן שמזמין שילוט

ורד גוטקה כתבה את . של כל כליהסבירו לי מה היה תפקידו , מוותיקי החקלאים שלנו, הרדוף
ָווה כ  " הריכוז"קראתי לאתר . השמות על השלטים שברבי כהן צבעה של הכלים  למקם הריכוזֶמח 

ביותר המוצגים העתיקים . לפלחים שעבדו שם במשך שנים ארוכותוהדלק בפלחה שליד ברור חיל ו
ַפייֶטר"הכלים שמשולט אחד . הם גנרטור מהנקודה הישנה ומכונה לייצור אבני משחזתבאוסף  " קונ 

באתר ולהיזכר בימי נעורינו  סיירל טובחג השבועות הוא מועד . אינו מזוהה ואשמח לקבל עליו מידע
 . לדור הבא מורשת החקלאית שלנוולהנחיל חלק מה

צילומים של  באתר הוספתי גם. ן לראות באתר האינטרנט של המשקצילומים של כל הכלים נית
 .שונים שמוצגת במצפהתערוכת הכלים הרא

 0555יולי 

 
      קסיהמרוב צהוב לא רואים את ה

 .שמאחורי הבוסתן של איציק עדן פורח עץ בעוצמה נדירה וכולו פרחים צהובים ת האיקלוםבחלק
לא אלה )קוקוסים : לידו עצים עם שמות לא פחות מוזרים. שמו ַקסיית האבוב. הנותיכדאי לעצור ול

 ל פיעץ לא מזוהה שע: וגם, עץ הנקניקיות, אלונים, דקלים מיוחדים, ...(יםעם הפירות אלא בני דוד
 . 'הנסיך הקטן'מהספר  גזעו נראה כקרוב של הבאובאב מיודענו

 אהרן נוה ומייק ידי-לנטעה בשנות השבעים ע, מעבר למגרש גולדה, מזרחהחלקה זאת והמשכה 
. ות עצים מיוחדים באזור יבש כשלנוהרעיון היה לבדוק התאקלמ. סמואלסון כשהיו מרכזי הנוי

 . שווה התבוננות למתעניינים. החלקה רשומה בשירות ההדרכה וחוקריו מקיימים בה תצפיות ומעקב

 0555יולי 

 ".פקיד היערות"או הועתקו רוב העצים בפיקוח  לקראת בניית שכונת הבוסתן נעקרו: 5102עדכון 
 
 

      הדשא של השכן

הדשא שבכניסה למשק מול תחנת אגד שהיתה פעם . אני העזתי לשאולאבל כולם מדברים בשבחו 
ָפל. כתומה הוא היפה והירוק ביותר במשק כאילו סתם דשא . ם והוא מושקה במים מליחיםושמו ַפס 

כי הוא מגיב טוב "עובדי הנוי מודים שהוא זוכה לפינוק לעומת דשאים אחרים , אבל אחרי לחץ מתון
 .בעיקר בכמות המים לה זוכה הדשא הפינוק מתבטא". על הפינוק

ל פיזר "צה! בכניסה למשק, אכן –ל "זה היה בשנות החמישים בסיס תחמושת של צההממש במקום 
. לקראת מבצע סיני הממשמש ובא, עד לרביבים' עסלוג-כמויות תחמושת לאורך הכביש מביר

אחד מהם היה מחסן . פסולים בקיבוצנו הדל צצו באותה תקופה מחסנים שנבנו מארגזי תחמושת
אוהל המפקד הוצב על שטח הדשא . בבסיס לא שרתו חיילים רבים. הנוי שבחורשת האקליפטוסים

 . של היום

גיל לפי . גם הוא צומח על שמרים. נגב-לא מכבר נוספה חלקת פספלום על הסוללה שבין הבריכה לחי
לפני  שנשתל, יסה למשקהדשא בכנ. רביב סודו של הדשא הוא המצע המוצלח שהוכן לפני השתילה

 .מהווה קבלת פנים נאה לבאים בשערנו ,בין עצי התמר כחמש שנים

 0555אוגוסט 
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  תריסר שערים כולל פשפשים ופשפשון

 : ואלה הם לצועד מהשער הראשי מערבה? האם שמתם לבכם שרביבים מוקפת בשנים עשר שערים

מול )שער המטע @ (.  שהפילה אותו ש המשאית"ע, "שער גזר: "שם עבר)שער הכניסה החשמלי @  
 .     שער בית הקברות@ .  ש המטע לידו כמה כוורותפָ ש  פ  @ .  ל ולחממות"מעבר למטע ז( מגרש גולדה

שחצו את חוות כבשעתו נכנסו דרכו עובדי המצפה רכובים על אופניים . כיום נעול. פשפש המצפה@ 
 .  שער הכניסה למטע הזיתים @ .שער המצפה מכיוון הקיבוץ@ .  היוםשל  היענים 

מול המתבן )כשער לשלחין , עד שהועתק, שימש בשעתו. שער הלול ודרך השמן@ . פשפש האורווה@ 
השער החביב על . שער המוסך@  .מעולם לא ראיתי אותו פתוח. שער בריכת מקורות@ .  (השרוף
כניסה . פשפשון הלול@ .  הונחה קונצרטינה מעליו, ובנוסף. כיסתה עליוהגדר החדשה . הגנבים

מלול  פטםתוצרת הנבנו לשקילת אלה מאזנים . בדיקה ורישום משקל של משאיתמיניאטורית ל
 .משמשים כיום לשקילת משאיות שונות. רתמים

  .מדי ערב רמי חקשור סוגר את כל השערים הפעילים
 0551ינואר 

 
 
 

   אורחים פורחים ומיותרים

ולצועד סביב המשק בימים אלה מומלץ לשקוע  השיממאד מרבעונה זאת השמש  ה שלשקיעה
בצעידתו מול בריכת הזפת יבחין הצועד הערני . מלנכולית משהו בהביטו מערבה -באווירה פסטורלית

מאתיים עורבים שחורים שלנים מדי לילה על חוטי החשמל של המתח הגבוה בואכה מטע -במאה
ים קבע את משכבו בלילות על צמרות העורב השחור הוא עוף מדברי שכבר לפני שנ. התמרים
 . עתה כנראה שהתברגן ועבר לחברת החשמל. התמרים

המלחמה בהם . מעבר לפסטורליה העורבים מזיקים כי הם מתחלקים עם היענים בארוחת הערב
ובקיץ נלכדו עשרות מהם במלכודות מיוחדות שהוצבו . כי העורב הוא חיה מוגנתאינה פשוטה 

הנות מההכנות להשכבה שהיא יאבל זה כבר סיפור אחר ובינתיים מומלץ ל ,בשדות האבטיחים שלנו
לנות ציפורים נוספות , גם על חוטי המתח הגבוה, מול שכונת השער. טקס בפני עצמו אצל העורבים

 . שלא הצלחתי לזהות

 0551ינואר 

 
 
 

  שנה 21זיתים בני 

יה של האולם ועד לפניה ימינה מגרש החנממדובר בחלקה . למעשה אינו בוסתן" הבוסתן העליון"
הצועד בתוך החצר יבחין שהזיתים נטועים . שנה 05-לפני כזיתים אלה נטעו . מהרפת לשכונת המצפה

היה דבר , הועברו לחלקת הפיקניקים במצפה ודפיםוהע 60-61אך דוללו בשנים , בשורות של ארבעה
הושקה : הבוסתן העליון. "המסיקכזה בשנים הטובות של המצפה ובהמשך לנו בה בני דודנו עובדי 

 . ההשקיה היתה בשיטת ההצפה. מי הביוב שזרמו מהמקלחת המשותפתבשנים רבות 

. מקלחת משותפתכשנים  10-עד לפני כ שימשסדנת הבובטרון של רפי המבנה מעבר לכביש הוא 
סיק כשהפסקנו להע המוסד הזה נסגר סופית. כלומר משותפת לכל מי שלא היו לו שירותים בבית

משה . את התופעה החברתית המרנינה הזאתעדיין ר וכויש מי שז, מחנות עבודה שנים רבות ש 
אבל יש בינינו חברות ( מכוון לצעירים)לא תאמינו . המקלחת את כל הציבור כולל נשים בהריון

 על( ?נגד מי)וברוח הימים האלה יתכן שיגישו תביעת פיצויים , שעברו שלושה הריונות ללא שירותים
מקלחת ... מול נערות ממחנות עבודה ובנות גרעיןההריוני הנזק הנפשי שנגרם להן בחשיפת גופן 

. בנושאים שהעסיקו את הקיבוץ שקיימה דיוניםהיתה אסיפה זוטא , רק אותה אני זוכר, הגברים
 .ריעננו כאן גם את המידע על הנעשה במשק, בכפכפי עץ, המתקלחים

 0551פברואר 
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 מקורות המים 
נוצקה מבטון ( קוב 2,555)הראשונה ". מקורות"שתי בריכות של  על פניהצועד סביב הגדר חולף 

לפני )ת מוקדם "לשלשהגיעו לקיבוץ ' הקבלן אדמוב איתו עבדו חברי גרעין לנגב ד ידי-לע 1695בשנת 
יכה בר, קבלן פרטי ידי-על, נבנתה 1669בשנת  . ל"שהשתחררו מצה' יחד עם בני גרעין בב( וסיהג

הן אבטחה  שניזונות ממי המוביל שתי הבריכות. זו עשויה מפח מצופה אמאיל(. קוב 0,255)נוספת 
 . שעת חירוםשנדרשת לכל הנפשות ובעלי החיים בכמות מים ל

  .מכאן שלטו המפעילים על קטע מהמוביל הארצי. מבנים עם דלתות ירוקותנראים ליד הבריכות 
כיום  .עם אנשי מקורות "ביקורי קפה"מוקד למבנים עלה  היובשעות הלילה של שנות השישים 

. למשאבי שדה ללא עבודת אדם( שמגיעים מצאלים)המבנים ריקים והמשאבה דוחפת את המים 
לתוך . ופעל מיד עם הפסקת חשמלמבעיקר על הגנרטור ש, אנשי מקורות מגיעים לאתר רק לביקורת

 . ו לחץ בפתח הסמוך לגדרלאחר ששחרר, בלבד יטציהבגרהמשק המים זורמים ב

סביב האתר נטעה בשעתו חורשת אקליפטוסים ממנה נותרו עצים בודדים לאורך הערוצון שיורד 
. גלילית-דמויהיתה בערוץ זרימת מי עודפים ולידו פיקנקו משפחות באווירה  75-בשנות ה. מהבריכות

דונם  05ל נטיעת "קקלאחרונה אשרה ה. התגברו אנשי מקורות על הנזילות הערוצון התייבששמ
 .  נוי רביבים ותושקה במים מליחים ידי-עלהחורשה תנוהל : החידוש. חורשה סביב הבריכות

 0551מאי 

 
 הלכתי אל בריכות המים 

שמוצג עתה באוסף הכלים , המיכל. בעלון הקודם דווח על הורדת מיכל המים הישן מגג המצפה
קרוב לבית התקשורת , כאן. ייה לנקודת הקבעסיים את תפקידו עם העל, החקלאיים מאחורי הלול

בעברם שמשו . משה-המים נשאבו ונדחפו מבאר. הוקם מגדל ברזל ועליו שני מיכלים, דהיום
על אותו מגדל גם . אחרי מלחמת השחרור" נרכשו"הבריטי השכן ו פ  המיכלים לאחסון דלק בֶקמ  

, צלצול הפעמון .יו שעונים מעורריםלחברים טרם הלפני , שהעיר את החברים בבוקר" הפעמון"נתלה 
 .הודיע גם על לידה או התכנסות חשובה, שלא היה אלא דיסק ישן

ם וקמה ברוהבריכה לא מ. מתחת לבית סיגל "הבריכה הלבנה"בתחילת שנות החמישים הוקמה 
של צלפים מצרים לא לחשוף אותה לֶירי : שלאחר מלחמת העצמאות הגבעה משיקולי ביטחון

וכך . הלחץ שיצרה לא הספיק לדחוף את המים למבנים המועטים שהיו אז ברביביםלכן . מדרום
עם העברת המים השפירים  "בריכת הֶאֶלף"עד שהוקמה ( שהיו ברום הגבעה)שרדו מיכלי הברזל 

 .בריכה זו נמצאת מול חוות זהר. מירוחם -הראשונים 

 15,555-בכניסה למשק שמכילות כ" מקורות"שתי הבריכות של  ידי-ללחץ המים במשק נוצר ע, כיום
קוב בבריכה הלבנה שבמלאת לה יובל  055" משלנו"אבל בנוסף יש רזרבה . מטר מעוקב מים שפירים

 . בקרוב לאיטום מחודש תזכהשנים 

 0550מרץ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .הנבלה הכירבה

https://plus.google.com/photos/103402100520701457992/album/5861562169512823217/5861563423410496258
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 בריכת החסקה 

נדבק השם . במקום שנקרא בעבר בריכת החָסֶקה, רווהלא מכבר הורם מתבן חדש של הרפת ליד האו
. למקום אחרי שבתחילת שנות השבעים נוצרה בו בריכה גדולה כתוצאה משיטפון בנחל רביבים

בארכיון נמצאת תמונה של החסקה ועליה . גדעון יסעור ידי-ללבריכה הובאה חסקה שנבנתה ע
 . משייטים הילדים זהר וזיו יסעור

 תמרה שמירבאמצע שנות השישים יזמה . קה אגב חג השבועות המתקרבנזכרתי בבריכת החס
המיקום . בערב חג השבועות" מגילת רות"את המופע ( דגנית גדישחברת רביבים בעבר ואמה של )

הקהל ישב על חבילות קש ועל רקע העצים ושמי הנגב . היה בריכת קובלנוב שצמודה לבריכת הזפת
האירוע . קטעי מחול ואפקטים של תאורה מרהיבה, ה בהמחזההבהירים הוקראה כל המגילה שלוות

, במקום מגילת רות, המרשים והמיוחד הזה הועבר במשך הזמן לבריכת החסקה ובחלק מהשנים
האתר מולא אדמה שמגינה מפני , שנים חלפו. לכבוד חג מתן תורה -הומחזו פרקים מהתורה 

 . יושב חציר -שטפונות וכיום על הבריכה 

 0551מאי 

 
 

 בר-חנוכתו השניה של המו

... ַבר בציפיה לקבל השראה מהשכנות המצליחות-והשבוע ייפתח מחדש הדיסקו ששינה שמו למו
 השקעה שלו בני אוסדון, הדיסקו עבר לאתר הנוכחי לפני שנתיים וחצי לאחר שבסיוע המועצה

כנסת חילוני  מעין בית, למקום בילוי ומפגש -הוסב מאסם תבואה של שנות החמישים  הקהילה
 . לצעירים

" מועדון משגע פילים"תחת השם  1600אולי יפליא לדעת שהמועדון הראשון נפתח ברביבים בשנת 
 1679שהתרחשה בשנת " ערב פוָאֶיה"לא פחות מוזר היתה פעילות חצות בשם (. סלנג של פעם)

הריקודים בליל שבת . ללא ריקודים( מוסיקת נושא, נרות, שולחנות נמוכים)ובעיקרה היתה אווירה 
 אמיר שביט 1695בשנת . בבית אליהו, "מועדון בנים וצעירים"תחת המותג  1672-מוסדו לראשונה ב

השולחנות היו מחביות ) "מועדון החבית"יזמו ובעזרת הצעירים הפכו את בית אליהו ל ובני אוסדון
 . אבל זה כבר סיפור אחר, שהצמיח גם את להקת החבית השחורה( עץ

שקיעתו , יברציות בגג הדיסקווגרמו לו ,בזמן הרחבת הרפת, לפני כשנהשהופעלו הכבדים  םהכלי
השיפוצים נמשכו שלושה . וחדירת מים ללוחות האסבסט ולקונסטרוקציית העץ וכן לשקיעת התקרה

הקבלן של  ידי-לוהתקרה חוזקה ע( חומר קל יותר)האסבסט על הגג הוחלף באיסכורית : חודשים
כל המבנה עבר מתיחת פנים ונראה . נוספה יציאת חירום, יות מהנדס קונסטרוקציהרביב ולפי הנח

 . בני אוסדון, איך לא, אלף שקל והפרוייקטור היה 35: העלות. חדש כביום חנוכתו הראשונה

 0551יולי 
 
 
 

. 
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  בתמוז' נוסטלגיה לה

 . י ניחוח נוסטלגיראיתי ונזכרתי בכמה אתרים בעל, הלכתיהמשק שחל לפני כחודש  לכבוד חג

למדו על האינדיאנים ולסיכום הנושא  ת הספרילדי בי: כדורגלהמערבה למגרש  חורשת האינדיאנים
ממקמת את גירסה אחרת  . הזמינו את ההורים והיה שמח, התחפשו בהתאם, הקימו כפר אינדיאני

ודי העמים במסגרת לימ. חורשת אשלים שנעקרה עם בניית אולם התעמלותהאינדיאנים ב אירועי
אבל , תחפושות ואיפור בהתאם, עם ההורים, "יום אפריקה"הקדומים היה גם נושא אפריקה ששיאו 

 . זה לא התרחש באתר קבוע

ילדי הגן . נותר הפחיד את הילדיםשיר פהַ . משנות החמישים( שנכשל)קידוח מים  :רתבהבאר המד  
 . יר נסתם עם בניית חצרות היעניםהפ... קראו קריאות והבאר גמלה בדיבורים, זרקו לתוכו אבנים

מדי ערב התכנסו שם לקומזיץ . מספר אורנים מאחורי פינת החי של היום :חורשת הקומזיצים
לות שבעשלא נשָתה אלא לאחר שהורתח ב( מצרך יקר בשנות החמישים)שעיקרו היה הכנת קפה  . ַנג 

  .ן המפוייח והנגן הראשי היה אבי ָתַמרי'בעל הפינג, המבשל

. מירוחם שפיריםהוקמה בשנות החמישים עם הזרמת המים ה', עסלוג-בדרך מביר :ריכת ָהֶאֶלףב
ברביבים לא : הצידוק. צעירי המשק התרחצו בה בלילות הקיץ החמים, למרות שהיו בה מי שתיה

בריכת האלף היא כיום חלק . הבריכות הקרובות היו בעזוז ובמשאבי שדה. היתה בריכת שחיה
 . מליחיםממערך המים ה

שיטות  והיו בה 1620בשנת ניטעה חורשת האינדיאנים שלה שמש 'יענק אחרי פרסום המדור סיפר לי
כרונותיו מספר יבז. מפני הפצצת המטוסים המצריםהחורשה שמשה מסתור לחברים . ואקליפטוסים
 .םמשחקים בין העצי את ילדי המשק שיוולדובדמיונו ראה חורשה וגזם את העצים ביוסף הפנר ש

 0551אוגוסט 

 
 

 
 למעלה שוקת לגמלים. 'הכניסה לבריכה בה טבלו הבריטים בביר עסלוג
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 0691חג הקפה 
לא בכל השנים חגגו , אולי מפתיעו, חג המשק נראה כחלק מהמסורת של רביבים מימים ימימה אבל

על  קיצור של יום העליה" )יום העליה"בשנים הראשונות  .את חג המשק וגם שמו לא נקרא כך
זו . בתמוז' לא היה אירוע והסתפקו במודעה שנתלתה על לוח המודעות ביום ה( 1623הקרקע בשנת 

 יהודה ויקסי 1693לאחר חג העשרים בשנת ... הזדמנות להסביר איך קרה שתאריך זה למעשה שגוי
התחיל לצקת , קרא לו חג המשק, רביב אימץ את התאריך החם והקשה ללוח התרבות של חודש יולי

 .בו תוכן ובשנים מאוחרות נחגגה בו גם קבלת חברים חדשים

שקיבל את התואר חצי יובל להתיישבות , 1699, ה לעליה על הקרקע"אירוע גדול במיוחד היה חג הכ
תמונות  19החלק האומנותי היה חזיון בן . ידי מרכז ההסברה במשרד החינוך-בנגב ולכן מומן על

חי ירק עליו ויבין -כאן הוא עבר חוויה מכוננת כשהתיש של פינתכשיבין חי . חיים יביןשכתב וביים 
מול מטע . ס"הכוריאוגרפיה היתה של ברוך שדה והשתתפו בו בעיקר ילדי ביה... הגיב בעלון בהתאם

איזי מרכז החג החיצוני היה . התמרים התכנסו אלפי אנשים והנואם המרכזי היה אברהם הרצפלד
 .ל"זשרוף 

תמונה בין "בין השירים . פנימי בחצר המצפה שכלל בעיקר מערכונים ושירים במועד קרוב נערך חג
בגלל " חג הקפה"החג זכה לכינוי " בפי העם" .ענת קלוסקיוהלחינה  טליה ריפמןשכתבה " הערביים

 ".בדווים. חשדות. קפה: "אחד המערכונים שהתחיל כך
 0510אוגוסט 

 שתי העליות
. למעשה היו שתי עליות על הקרקע .יה על הקרקע של רביביםלא פעם שואלים אותי מהו תאריך העל

יהודה פיין , מאיר קודצי ירושלמי: כשהגיעו לכאן שלושה חברים 1623הראשונה בחודש יוני 
.  D-2קטרפילר ( זחל)טריילר מתוצרת וולבו עליו היה טרקטור -הם הגיעו עם סמי. ושמוליק איסקוב
משך את , שמוצב כיום בחצר המצפה, הטרקטור. מצפהטריילר תלוי במערה שב-צילום של הסמי

ידי -מ וסימן את גבול הקרקע שנרכשה על"ק 35באורך " התלם הראשון"המחרשה שחרשה את 
תרבוש השומר -החריש נמשך שבעה ימים וסימון הגבול המדויק התבצע בעזרת אבו. הקרן הקיימת

עם סיום העבודה . לראות ברשת תרבוש והטרקטוריסט ניתן-צילום של אבו. ל"הבדואי של הקק
 .חזרו החברים לפלוגה בראשון לציון

ועד ( 1623ביולי  9)בתמוז ' עלו לנקודה ביום ד, זכריה רחבי ושמוליק איסקובביניהם , הראשונים 10
על הצילום ההיסטורי של המשאית מתוצרת . בתמוז כיום העליה בעלון המשק' צוין ד 1607לשנת 

הכיתוב נוסף כנראה . תמוז' נכתב בטעות ג' אה מראשון לציון לעסלוגוולבו עמוסת הציוד שיצ
לכתוב על לוח , לילי עמיתוהמשיכה אחריו , רחבי זכריהבמשך שנים רבות נהג . בתקופה מאוחרת
מזכיר המשק , משה ליבר. וכך התקבע תאריך זה" כה לחי –יום עליה " בתמוז' ההמודעות ביום 

אישוש לתאריך העליה הנכון מצאתי בחוברת . חלת הטיפוסנפטר ביום העליה על הקרקע ממ
 . תמוז' ד –גם בעלוני המשק בשנים הבאות  אשר צוין, שהוצאה ביום השלושים לזכרו של ליבר

 .חג המשק אינו נחוג בתאריך המדויק, כך או כך התאריך לא התקבע בתודעתנו כי כמו בכל שנה
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  ביםחלפו האבי, חורשת האקליפטוס

היורד מחדר האוכל לשביל בין שכונת הקומתיים לשכונת המטע יבחין באקליפטוס עלובים מאחורי 
ברביבים . כפי שכונתה בשנות החמישים" חורשת הביוב"עצים אלה הם שרידים של . מקלט הדרכה

שקו חורשות בזרימה עילית  .של הימים ההם עדיין לא הונחה מערכת ביוב והמים המשומשים ה 
בית . הסמוכים( כיום חדר הנשק)הושקתה במי המכבסה והמקלחת המשותפת " שת הביובחור"

 . שימוש סניטרי היה קיים במרפאה בלבד

חנה שנתנה חברת הכנסת ( מפלסטיק)קמה בשנות החמישים בריכת השחיה הראשונה ובחורשה זו מ
בשנות  את החורשהצעירים בלתי צפויים איכלסו . לילדי רביבים( אמה של מיכל אולניק) למדן

אחר  ה מחוסר שיכוןשבאוהלים שהועמדו בחורכאן התגוררו ' עשרות חברי גרעין לנגב ח: השישים
לבנות בחורשה  , מצווה-במסגרת משימות הבר, חלפו שנים וכיתת חצב קבלה על עצמה. ברביבים

, יתקניםנבנו אצלנו מראשונה הפעם כשב בתחילת שנות השבעים זה קרה. מתקני משחקים לילדים
 . מחוץ לחצרות בתי הילדים, משאריות של עמודי חשמל

לאכת מ. עם בניית שכונת הקומתיים השֵכנה וסלילת מדרכות בסביבה: החורשה צומצמה בשלבים
 . ונותרו כאן עצים ספורים בלבד הדרכההעם בניית מקלט  ועמקהההכריתה 

 0551אוקטובר 
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 הצעירותת האקליפטוס וחורש
ות נטענו שתי חורשות חדשות וכל העצים הם אקליפטוסים מזנים שונים שמקורם בשנתיים האחרונ

-לכך ע, מטר 15מגיע עד לגובה של , שניתן לזהות לפי צבע הפריחה האדום, הזן העיקרי. באוסטרליה
ספר זה עושה סדר בין עשרות הזנים שהובאו ארצה מימי יבוש ". מדריך האקליפטוסים בישראל" פי

 . נוהביצות ועד ימי

. נגב של היום-מערבית לחי-דרומית, 1620חורשת האקליפטוסים הראשונה נטעה אצלנו כבר בשנת 
העצים כמעט . בחורשה זו הסתתרו החברים בימי מלחמת העצמאות בעת הפצצת חיל האוויר המצרי

בשנות החמישים נטעו אקליפטוסים בודדים בעיקר מול בית הרופא ומאחורי מקלט הדרכה . 75בני 
שדרת אקליפטוסים נאה מתרוממת (. כיום חדר הנשק)זרם בזמנו הביוב של המקלחת המשותפת  שם
 .'ל שכונת השער גוכביש העוקף מצידי הב

זו , עצים במתחם הספורט 75בחג השבעים שתלנו . לפני שנתיים חזרנו לנטיעת אקליפטוסים
הלכתי . עצים 25-ה כואשתקד נטענו חורשה נוספת ליד המדגרה החדשה וב, "חורשת השבעים"

, צמיחתן יפה ושתיהן מטופלות. לטייל בשתי החורשות שמושקות בטפטפות וכמובן במים מליחים
 .ענף הנוי ידי-לע, בעיקר השקיה ועיצוב העצים

סיים את פריחתו הראשונה בימים אלה בחורשת השבעים חורשת " הצווארון האדום"אקליפטוס 
 .תהמדגרה עדיין לא הגיעה לבשלות מיני

 0510פברואר 
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    עשר חניות

. ר למזער את הסיכון להולכי רגל בכבישים הפנימייםעל מנתחניית הרכבים ברביבים די מוסדרת 
ע וראיתי שהכשירו חשבתי על כך בהולכי השבו. מגרשי חניה באזורי המגורים לשם כך נבנו עשרה

מול  המגרש המרכזי: למי ששכח הנה שאר תשע החניות. בתוך הגדר מול שכונת השער -מגרש נוסף 
מגרש , פקדה-ס"ביה, מטע-שכונת הצעירים מגרש, בתוך שכונת המטע מגרש גולדה, הנהלת חשבונות
את  פרתיסולא . כלבו-מטבח, חורשת האולם, שכונת המצפה, (ליד פינת חי)שכונת הפיסטוק 

 ? ואחרי שפע זה מישהו יחנה על הדשא. המגרשים באזור המשקי

זכרו שהשבוע הוא  -אם בעתיד ייערכו כאן חפירות ארכיאולוגיות ויתגלה מטוס : ומשהו אחר לגמרי
הועברה לחניית ביניים ליד , פה לפני מספר שניםוהתגלגלה בס, הדקוטה שעמדה בחצר המצפה. נקבר
 . ובא לציון גואל. יםמתבן השרוף ושניהם כוסו באדמת רביבנטמנה בסמוך ל -הרפת 

  0555דצמבר 
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   ?חומה ומגדל

כך . קילומטר נוסף של גדר חדשה מסביב למשק ה שלהקמ" שבע-גדרות באר"השבוע השלים הקבלן 
, הגדר גבוהה יותר מהישנה". המצב"ובגלל , בעזרת משרד הביטחוןקילומטרים חודשו שני שכבר 

 לידיעת ההולכים( !מדוד)מ "ק 3.0: וד לדרך השומריםאורכה במסלול שצמ. ףויציבה יותר וצבעה כס
הצועד הסקרן ישים . שער המצפהמשער המשק עד ל :מי שמסתפק בהליכת חצי המסלול. שמתעניינים

הגדר החדשה עוברת להיקף החיצוני ונוצר מירווח , דהן שער גוללב שבקטע מבריכת מקורות לכיוו
אזור זה . מטרשני בגובה " קונצרטינה"במירווח זה  תונח גדר נוספת מסוג . בינה לבין הגדר הישנה

 . האחרונות" החדירות"נבחר לעיבוי כי מכאן היו 

ו נותר לבנות מגדל ועכשי... השמירה תתוגבר בקרוב ואולי גם יינעלו השערים עם רדת החשיכה
 "... חומה ומגדל"שנה אחורה לתקופת  95וממש נחזור , תצפית
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 שיכון לוותיקים 
. דרומיהפים על האזור ובצבע בהיר ממנו צ -לש פורובו מ -הצועד על הדרך מול המצפה רואה צריף 

הצריפים " אה פעםושותפים משכונה שנקרלבבי  השיי ידי-לצריף זה הועבר בשנות התשעים ע
 . המצפהשל נגב ועוד אחד משמש כמשרד -צריף נוסף מהשכונה ממוקם בחי". השבדים

השני מחסן פורים ו: בשוליה נותרו שני צריפים. על השכונה נבנו הקרוונים של בית ראשון במולדת
 . ומחסן ציוד של המתנדבים רביבמפעל ארכיון כ שמשמ

". הנקודה הישנה"ישים עם המעבר מה בתחילת שנות החמהשכונה ידעה ימים יפים יותר כשהוקמ
שכן כל יחידה היתה . גרו משפחות הוותיקים, בקיבוץ גבולות מפעלשכוסו ברעפים מ, בצריפים אלה

שאך נחתו כאן ' מעוז ב. על הגבעה' למעשה חדר ורבע וגדולה מהחדרים שקבלו משפחות מעוז א
כולם השתמשו ומקום לשירותים שלא הותקנו חדר היה " רבע"ב. בחדר ארבעה רווקיםשוכנו 

על מטבח אין מה לדבר אבל . בסמוך למכבסה במקלחת המשותפת ובשירותים שהיו צמודים אליה
לחת הליכה למקאז נחסכה בבוקר -או. על הדשא, צריףמחוץ ל הוצבהיה כיור לשטיפת כלים ש

כיום )הצריף הפיני ": השכונה" צריף שונה בצורתו ניצב עדיין בשולי .המשותפת כדי לצחצח שיניים
 . תח למדור נוסףפאבל הם , היו גם צריפים אוסטרים שעמדו בשכונה למעלה(. דןיהצי

 0551נובמבר 
 

 
 הבריכה הלבנהומבנים ראשונים : למעלה. שבדייםהצריפים ה :במרכז

 
 קרטינגים   

ה בעבר את הכלים הסככה אחסנ. החלק המערבי הופרד" סככת הקטפות"מהעין יבחין ש-הצועד חד
מחסן היה בקצה האחד שלה . ַמכבשים וקטפות כותנה, קומביינים: המתוחכמים של הפלחה

החלק הנמוך של , לקצה השני הוצמדה בטונדה לאחסון טרקטורים". מתוק בלב"כיום , ביציםה
 . המבנה

במהלך . שאד מנוע של מכסחת ידי-עלוהונע ( 1699שנת ) יוסי שביט ידי-עלהקרטינג הראשון נבנה 
רמי כש, בתחילת שנות התשעים. המימסד ידי-להשנים נבנו קרטינגים שלא תמיד התקבלו באהדה ע

נוער שוחר ַקרטינגים, עבד במוסךחקשור  עיקרו של הקרטינג הוא מנוע . הבטונדה הפכה מועדון ל 
ב על  המנוע עבר שיפוץ והורכ. רכבכלי משאבה ואף מ, כמו מכסחת דשא, קטן שהורד מכלי קיים

, הילדים בנו כל עוד. שהיה מרכז הנעורים יזם את החוג ארנון שחר". הֶרֶכב"שילדה וכך נבנה 
. הבעיה התעוררה כשהקרטינג הושלם והתחיל שלב הנסיעה. ו מרוציםהועסקו ולמדו הכל הי

 . ללא ביטוחשהיה כמובן שיון על רכב יהמזכירות נדרשה לא פעם לדיונים בדבר נהיגה ללא ר

לצידו השני של המבנה הוצמד . סלל הכביש העוקף וסככת הקרטינגים המיתולוגית נהרסהעתה נ
 . קרוון שישמש משרד לענף הנוי
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   הרסההשכונה שנ

שהצריף השבדי הראשון !( ואני שמח לכל תיקון)אחרי פרסום הרשימה על הצריפים השבדים תוקנתי 
. במשקהבטחתי שאתייחס בנפרד לקבוצת צריפים נוספת שהיתה . הועבר למצפה ומשמש כמשרד
. ל שהוקמו באמצע שנות החמישים ועוד שני צריפים אוסטרים"הפעם על שלושת צריפי הנח

ממצאים בו באחד מהם רוכזו . גרו  נקלטים ומאוחר יותר עברו גלגולים רבים 'אוסטרים'ב
שני . אהרן נוההמורה  ידי-לשמשון בהט ואוסף טבע שהוקם ע ידי-לארכיאולוגים שנאספו ע

מאוחר יותר היה באוסטרי חדר ריתמיקה וחדר לנגינת פסנתר של . בית הכיתותלהאוספים הועברו 
  .הדסה ברזלי

' הוקמו לקראת בואו של גרעין לנגב א -חדרונים למגורים בכל צריף  ארבעה -ל "י הנחשלושת צריפ
ך כל ערב מסדר על הדשא המרכזי נער. ובדים במשקהפרק הצבאי בו הנחלאים ע, "מחנה נחל"ל

ולשם כך פונו שני האוסטרים , הקיבוץ נדרש להעמיד לרשות הגרעין גם מועדון ונשקיה. נוכחות צבאי
נעורים כי רוב גרעיני לנגב עברו בו  הורמונים שלל ידע הרבה חגיגות ו"מתחם צריפי הנח. מדייריהם

 . בשנות השמונים נהרסה השכונה עם בניית שכונת המצפה. צבאי העליז הזה-סמיאת השלב ה

 0551דצמבר 

 
 

 ל"סמל חיל הנח

 
 

  ָבָפאלו בחדר האוספים

כך כתבתי באחד . עם בצריף האוסטריבמקלט של פינת החי נמצאים שלושה אוספים ששכנו פ
בתחילת שנות , "משאבים"כשבית הספר עבר ל. מהצריף האוסטרי הועברו לבית הכיתות. המדורים
 . הוכנסו האוספים לארגזים ורק לפני כשנתיים פורקו מהם והוצגו במקלט, התשעים

ב קשה בעיקר משום האוסף במצ. שמשון בהט ידי-עלרוכז  -מאובנים ומינרלים  -האוסף הגיאולוגי 
 יוסי פלדמן ידי-לבשעתו היה קיים גם אוסף ארכיאולוגי שרוכז ע. שהפריטים אינם מתועדים

 . לא גיליתי היכן האוסף -" הערבי"

בן חברת , עובדיה חבניבעזרתו של  אהרן נוה ידי-עלהוקם שהביולוגי האוסף המרשים והגדול הוא 
כיום כולן חיות  -ת מאזורנו שנאספו בשנות החמישים האוסף מכיל פוחלצים של חיו". רותם"הנוער 
האוסף מכיל גם חיות שמורות . עוף נדיר בימינו, ָרהמפוחלץ גדול במיוחד הוא של ח.  מוגנות

שכמובן אינו ( תינוק)כריש ... וגם. ולב של פרה  מוח, לטאות, (אפעה וצפע, פתן)נחשים : בפורמלין
( סוג של נשר)לת נדירה של עוזניה וביניהן גולג, תולובארון אחר ניתן לראות גולג. מאזורנו

. הגולגולת הובאה לכאן אחרי מלחמת קדש: השערה שלי. סודר-ראס: וכתוב 3/10/09: שתוארכה
מעל לכניסה למקלט . עובד על רישוי האוסף שמותנה בזיהוי קפדני ותיעוד אמנון בוצי ליבנה 

 ... יף אפריקאי לגולדה'צ דיי-עלשניתן ( תאו)מתנוסס ראש מרשים של באפלו 
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   "גן אירועים -הפרדס "
עד עכשיו . הוליכו אותי לראות מה חדש בפרדס פריחה שופעת בחלקות המטעומזג אוויר אביבי 
להפחית את ותר קומפקטית וליהחלקה  על מנת להפוך אתכמחצית העצים נעקרו . בעיקר עקירות
 נמתחו קווי טפטוף ובאביב ינטעו. ה מקים במקום פינה לבילויאלעד נו. יםשפירצריכת המים ה

יבנה פינת מים עמידה לגניבות והמקום ת, סוכת גפנים תוצבשתילי הדר נוספים ויחד עם הנעורים 
בצידי הפרדס מוצבים .  אלעד השאיר כמה גזעי הדר כרותים והרכיב עליהם פלטות מאמאיל. יתוחם

 . שהיתה במקום" פרה ויצירה, פרי"ל לפעילות "הקק ידי-עלספסלים ושולחנות שניתנו 

ניטע בשנות השישים כחלקת תצפית שנועדה לבדוק אם הנגב מסוגל לייצר פרי ( דונם 15)הפרדס 
ַוֶלנסיה , שמוטי, יבורטַ -ואשינגטון, (ית המיץיתפוז לתעש)יָטה ובכנות שונות ניטעו הזנים טר על. הדר
מה נותר . לימון, קלמנטינה, אשכולית, ֶמָלה ננסיתפופריטים של  בנוסף היו. כאן לפי סדר ההבשלה -

 . מכל אלה כל אחד יגלה בעצמו

בת עדיין ניתן שה - 25בני  -ובהם עצי הפרי הזקנים ביותר במשק בלבד דונם  שלושהרו ותכיום נ
  .המקום מתאים לאירועים משפחתיים. לקטוף ולהיעזר בסולמות שהושארו לשם כך בחלקה
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 שנה לאורווה    01

שתבין מה  ,תתקע לה, כואבת לה הבטן מרוב צחוק, הסוסה צוחקת עליך, תכניס את זה לראש שלך"
מבינה שאין לך שליטה ... היא מנצלת את זה... לצערה הרב היא הסוסה ולא אתה, אתה רוצה

בצד . יומיצ והתלמיד ה"הכל יום אח. בונה את בטחונו העצמי של תלמידה אבי דינסיןכך  -..." עליה
 . כשיחזרו ידליקו את המדורה ויכינו קפה. מונחים זוגות אופנים של הרוכבים שיצאו לטיול

על זה אמר מרכז . שם עבד, ושיכן אותה ברפת( מיה)קיבל במתנה סוסה  שמוליק צור 1670בשנת 
שם מקורי )סיה המזכיר קרא לפעילות החדשה סו. תרתי משמע". קיבלנו מתנה אוכלת"המשק דאז 

נטו כי כבר -פעילות הרכיבה כך החלה. הישנההשתכנה בפריה וזו ...( וקו וחפיפון'של רביבים כמו צ
בשנות השמונים התפתחו סביב האורווה מרוצי סוסים . בשנים ראשונות רכבו על סוסות עבודה

-לת התשעים עהאורווה של היום נבנתה רק בתחילת שנו. קהל גדול כולל משכנינו הבדואיםשמשכו 
הריכוז עבר לדן חולתי וממנו לערן ארז שהעביר לארנון צור משמוליק . ארנון חולתי ואורן שחר ידי

  .חולתי שהעביר לזהר שר

ס החל לקיים כאן חוגי רכיבה ובתמורה מימן את מערכת התאורה "מאמצע שנות התשעים המתנ
סין סיימה קורס וקבלה הסמכה  לאחר שאבי דינ. והשתתפויות אחרות בעיקר את השכר למדריכה

 10-ועוד כ( ס"משלמים למתנ)ילדים מישובי המועצה  12-כמדריכת רכיבה התרחב מספר תלמידיה ל
 . רוכבים בוגרים 15-בנוסף נהנים מהסוסים כ. ילדים מרביבים
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 האיזו של האורווה
הובלה  אמצעי, רוכבים, וסיםהאורווה שוקקת ס. רוכבים הגיעו לתחרות רכיבה של אזור הדרום 35

... ר עדנה איל הווטרינרית למקרה ש"אמבולנס עם ניני כפיר וד, צלמים, רשמים, שופטים, לסוסים
 .כל זה קרה ביום שישי הקודם

האורווה  מדריכת, כריסטיאנה שני. בהליכתי סביב הגדר הבחנתי שלאחרונה השתנו דברים באורווה
תחרות נדרש תקן חדש לאורווה על מנת לקבל רישוי של בשנים האחרונות ספרה לי שלקראת ה

: לכן בצעו במקום שדרוגים שונים. לקיים כאן תחרויות" ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה"
החיצונית הורחבה ' גם המנאז. ר"מ 955-המרכזית הורחבה ל( חצר האימונים של הסוסים)' המנאז

 .נבנה אמפי מאולתר עליו ישבו הצופים בתחרות הפנימית' מסביב למנאז .ושתיהן רופדו בחול רך

( היתה תושבת ברתמים)מהמדרשה ילדים מהאזור בהדרכת כריסיטאנה  25-באורווה מתאמנים כ
ועל הכל מפקדת  .שני ורביעי, האימונים מתקיימים בימי ראשון. ממשאבי שדה ברית גולדמןוהנערה 
יה צורך להשתמש בסככות הצל החדשות על האוויר היה של יום חורפי מקסים ולא ה מזג. זהר שר
( קפיצות)גביעים למנצחים בתחרויות פאטנט  שמונהבסיום התחרות חולקו . לברוח מהשמש מנת

המונחים המקצועיים כולם בצרפתית כי בצרפת התחילו תחרויות (. רכיבה אומנותית)' וברסאז
 . הסוסים

 . א לראות אף רוכב מילדי רביביםהתפלאתי ל. לא היו זוכים ממועדון הרכיבה של רמת נגב

 ...הסנדלר הולך יחף
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 אורוות שני
פרסום על קורסי קיץ שמוצעים לרוכבים על : בשבוע שעבר קיבלתי לראשונה פלייר מהאורווה

ילדי  05מהם , תלמידים 105האורווה נמצאת בתנופת התפתחות גדולה וכיום מתאמנים בה . סוסים
מצפה רמון , שבע-ארמב, והם מגיעים מרחבי המועצה  19ועד  ארבעדים נע מבני גיל התלמי. רביבים
הגידול במספר התלמידים נובע משמה הטוב של האורווה ובגלל עליית המודעות להשפעה . וירוחם

, הרכיבה הטיפולית. החיובית של הרכיבה על ילדים בכלל ועל ילדים עם צרכים מיוחדים בפרט
מה שחייב קבלה של , קופות החולים ידי-לתסובסד מהשנה הקרובה ע, תשמהווה כמחצית מהפעילו

 . רישיון עסק

בנוסף . כיום יש באורווה שבעה סוסים ובגלל רשימת ההמתנה עומדים לרכוש סוס שמיני
 ברית גולדמןמדריכות באורווה , שנים 15שעובדת אצלנו כבר , מהמדרשה ריסטיאנה שניכל

כל המדריכות הן בעלות . שהיו חניכותיה של זהר שר –שה שדה והדס דלריאה מהמדר-ממשאבי
שבת  שגם מאכילה את הסוסים בימי, המקשרת עם המשק היא נרדה ארז. תעודת הסמכה לרכיבה

 .בנוסף לה מסייעים חברים רבים. וחג

היא חצר האימונים ', דקות ומתקיים במנאז 20שיעור פרטני נמשך חצי שעה ושיעור קבוצתי 
( בבעלות המשק)האורווה . בקבוצות, ידים המתקדמים יוצאים גם לטיולים קצריםהתלמ. הסמוכה

אבל הנושא שדורש , לאחרונה הוקם מבנה שירותים לנכים. והמתקנים בה הם בני עשרות שנים
. דר האוכלדוגמת היריעה שנמתחה מעל מגרש המשחקים מול ח', השקעה הוא הצללת המנאז

רכיבה טיפולית . ס"כולל שישי ובחופשים מבי, ל ימי החולצ בכ"התלמידים לומדים בשעות אחה
 .מתקיימת גם בשעות הבוקר

בסוף הקיץ יתקיים מופע לציון סיום שנת הלימודים לכבוד הורי התלמידים והחברים מוזמנים 
האורווה יכולה לשמש דוגמא לאמיתות המשפט . הודעה על התאריך תתפרסם בעלון, לצפות בו

 .שיהיה בהצלחה". דשהמשבר הוא הזדמנות ח"

 0510יוני 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 החרוב מתחדש  

קרן , רחלי ברגמן: מטפלות, הגננת אראלה לוי מקדש ברנע: השבוע נפתח מחדש גן חרוב עם הצוות
וזאת , (ח מימון חיצוני"אש 055)ח "אש 355בשיפוץ הגן הושקעו . ואסנת סנד( בוגרת גן חרוב)חכלילי 

 . םלאחר שלא היה פעיל ארבע שני

באותה שנה . עם הגננת יעל איל והמטפלות רות נוריאלי ורותם בר 1673גן חרוב נחנך לראשונה בשנת 
עם ( 1600נבנה )במקביל לחרוב פעלו גם גן רימון . החזקנו שלושה גניםהיו ילדים רבים בגיל הגן ו
בכל גן  .סה ברזליעם הגננת הד( מערכות מידעאת כיום ומשמש  107-בנבנה )הגננת רותי לוין וגן תמר 

מעט , 015ין שמספרם של כל הילדים ברביבים באותה עת היה ימענ. ילדים בלינה משותפת 19-היו כ
עדיין אם כי " קדוש"אינו כבר ילדים בגן  19להבדיל מימי הלינה המשותפת המספר . פחות מהיום

 .איננו מגיעים למספרי הילדים בעיר

לגן חרוב . וחלק מהגן ישמש מחסן של חצרנות בתי ילדים "הציבורי"חרוב המחודש מרווח בשטח גן 
הרעיון המנחה הוא להגדיל את . ילדים מגנון צבר ובסתיו אמורים להצטרף ילדים נוספים 11עברו 

 . על מנת לצמצם באופן יחסי את הצוות -ידי קליטת ילדי תושבים -על – מספר הילדים
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   בואי אביא לך תותים... תותים
 לאכול תותים ולראות שלושה זנים שונים רחל סבוראי ידי-לימים אלה ממש החברים מוזמנים עב

להתבונן היטב על ממדיו של העץ הענק הזה שהשתלט  מומלץ. לבן ושחור, ורוד: מניבים על עץ אחד
 . הפרי הבשל נשר על הקרקע וכדאי לאכול אותו. על הגינה של רחל

ביתי כלומר -העץ הוא חד. אליה משתייכים גם התאנה והפיקוס עץ התות הוא בן למשפחת התותיים
העץ עם הפרי הלבן זכור לרבים . על אותו עץ נמצא פרחים בעלי איברי רבייה זכריים וגם נקביים

יש ברביבים מגדלי תותים החושבים שהעץ (. ל זחלי משי"וצ" )תולעי משי"כאכסניה שגידלנו עליה 
ז זהו א. כי אין עץ זכר בסביבה, ופעה של עצים שאינם מניבים פריביתי וכך מסבירים את הת-הוא דו

שמבלבל את יצירת תפרחות  -כמו השנה  -געונות מזג האוויר האביבי יההסבר מונח כנראה בש. לאש
 . שאנו אוכלים" הפרי"כי התפרחת היא . התותים

על עץ בגינתה ועל עצים והרכיבה אותן ( סורי)שאמי -עיניים של תות!( בדואר)רחל קבלה  1696בשנת 
ל שפשוט "הנ( לא שאמי)השאמי של רחל מת בגלל שכנו התות הגדול . ליד האורווהובבוסתנים 

גדול במיוחד ומאד עסיסי , הפרי שלהם דומה לפטל: הרכבות השאמי הן הצלחה גדולה. השתלט עליו
 .  כצפיחית בדבש -כשיבשיל בעוד זמן  -וטעמו !( ומלכלך)
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   בים מוארים הכרו
מול חדר הזיכרון  אורלוףחנה בערב חג המחזור הבחנו שהחשמלאים האירו את פסל הכרובים של 

. וכך הוא מופיע בקטלוגים הרשמיים" ציפורי רביבים"נתה אותו כי  ֶסֶלת הפַ . לחללי מערכות ישראל
את כנפיהם  וישאו הכרובים: "הפסוק שחרוט על בסיסו ל פיאנחנו קוראים  לו פסל הכרובים ע

 ( 16, יחזקאל יח" )מן הארץ ומוויר

פור ג"בקרה חנה אורלוף ברביבים ביוזמת ד 1600בשנת  ֶדנ  במלחמת  ן שבנו דוד נהרג באזור חלוצהול 
מטר ולהציבו  0.0יחד עם ועדת תכנית הוחלט לבנות פסל בגובה . השחרור ונטמן בבית הקברות שלנו

הפסל שחנה אורלוף יצרה הצטמצם מסיבות תקציביות . תמול בית הקברו( סוכת הבנים)על הגבעה 
נבנה חדר הזיכרון והפסל הוצב בקרבתו  1606בראשית . ברחבת התרבותכיום לממדים שאנו רואים 
 .  שנתיים לאחר מכן

למדה בצרפת ובה עשתה את רוב חייה , עלתה ארצה כילדה, חנה אורלוף נולדה באוקראינה
ערב  1699-חנה אורלוף נפטרה ב. ותית שבין שתי מלחמות העולםהאמנותיים בתקופת הפריחה התרב

היתה פסלת מוערכת מאד רלוף או. א"פתיחת תערוכה רטרוספקטיבית של יצירתה במוזיאון ת
בישראל מוצבים ". ופסל הכרובים"ממשלתה הוציאה לכבודה מדליון עליו מוטבע  1692-בבצרפת ו

קטלוג בארכיון עיינתי בתיק שמוקדש לפסל ובו . חלקם כאנדרטות זיכרון, פסלים נוספים משלה
צילומים  מכילקטלוג ה. 1662, לתערוכה שיזמה ראומה וייצמן בבית הנשיא' רוחמה ש ידי-לשעוצב ע
 ". ציפורי רביבים"של פסליה כולל הפסל מרהיבים 
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   מעל המגדל אשקיפה  
ההולכים סביב הקיבוץ . מש מדרגותנחת שכרוכה בעליה של שלושים וח מעטהצעה לספוג  הנה

בימים אלה המגדל נפתח לתנועה לאחר שהותקן . נגב-הבחינו כבר מזמן במגדל עץ שנבנה בצמוד לחי
 . מעקה בטיחות במרפסת התצפית

בהייה לא מאומצת , עמידה רפויה על ראש המגדל: סדר ההנאות וזה. מומלץ להגיע בשעת השקיעה
זוג צעיר  במבט מסביב נגלה. נגביתה ערבה רוחף לליטופי חשיפת הגו, השמש במערבבשקיעת 

רואים את יער  על קו האופק. מתגפף למרגלות המגדל על ספסל האהבה שמעל גן הקקטוסיםש
לצבוע בירוק  יםמתחילכרמי הזיתים הצעירים . בריכת האלףרביבים ובאופק הנגדי בוהקת בלובנה 

רכים הזיתים ההשטחים העצומים של שתילי  עד כמה שהעינים משיגות נראה אתאת הישימון ו
 . והדמיון צובע בירוק את הקרקע המעובדת עד לחלקת המארולה

סביב כולל המבנים של -אוהלי הבדואים שפרושים סביבהיחידה במראה הפסטוראלי היא דאגה ה
 ממעל מעופפים עורבים שמתעניינים כנראה ביענים הספורים. הממלכתי החדש שלהם ת הספרבי
 . תזכורת מימים טובים יותר, תרו כאןשנו

 . להבאת אורחים נקודה מתאימה. כן-נגב ולכן מומלץ לטפס עליו לפני-בעתיד לאתר חי המגדל יוכנס

 0550אוגוסט 
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 הכפר האפריקאי
בכניסה . נגב למבקרים בפסח האחרון הפך הכפר האפריקאי לאחת האטרקציות באתר-מאז נפתח חי

מציע לך אחד המלצרים שולחן וטעימה שכלולה  עם בואך. עין מדאפהמ, לכפר מוצב אוהל בדואי
נה בפיתות מנגבים לבָ . עשן הטבונים מיתמר בין מרדדי הפיתות שמסבים במקום. במחיר הכניסה
נגב -כל מבקרי חי. אם בא לך ניתן גם לקנות במזנון מפרי אדמתנו ומשל אחרים. ומקנחים בתה

הזזת גדר האתר ובהרחבה הולכת ומוקמת פרגולת ישיבה מגיעים לכפר והביקוש הרב הביא ל
 .שתהווה שטח אירוח נוסף

. ביקור ברפת שמסתיים בחביצת חמאה בכפר: החלב. לילדים ולהורים מוצעות פעילויות מגוונות
ביקור במטע ואצירת שמן בבית : זיתים ושמן. הכנת לבנים להקמת הבקתות במקום: בנייה בבוץ

 . כפרהבד המסורתי ששוחזר ב

הקניות בקיוסק , הפעלת המבקרים בשילוב עם האכילה, סוד קסמו של הכפר הוא  עיצובו היפה
. לעונות השנה והחגים המזמנים ביקורים מיוחדיםהפעילויות מתייחסות . ונינוחות הישיבה במקום

 .בשבוע שעבר קשטו ענפי שקדיה את השולחנות

ספרו להם עליו ורבים צפו בסרטון שמוקרן נגב מגיעים לאתר בעקבות ידידים ש-המבקרים בחי
ושאר " הרכבת", והפעם לא הלכתי ולא ראיתי את בעלי החיים. יאוגרפיק'בערוץ הנשיונל ג

 .האטרקציות
 0552פברואר 

 
 מזיעים ונהנים  

ים יושבים על הדשא מאחורי -ההולך בקיבוץ בשבת בצהרים יתפלא לראות קבוצת אנשים בבגדי
-כאן מועדון התפתחשנות הזעה  ששבמהלך . ההתכנסות היא מחוץ לסאונה .פלוס-מועדון שלושים

 .   כי הסאונה היא לא רק הנאה גופנית... אנשים שבאים להזיע ואף נהנים מזה: חברים מיוחד במינו

המשתמש בוחר . חמש מדרגותמחלל ההזעה שבנוי . 1: חלקים( כמובן)הסאונה מתחלקת לשלושה 
. בריכה ומקלחת. 0.  מעלות 90-95: הטמפרטורה. סיבולת החום שלומדרגה לשבת עליה בהתאם ל

מדשאת . 3.  על מנת לתמרץ את זרם הדם( מעלות 05-כ)קופצים למים והאמיצים המהדרין 
קיימת גם . דקות וזמן שווה על המדשאה 10-15שהייה מומלצת בחדר ההזעה . התאוששות ומנוחה

. הלחות ל פיחלוקת נוספת היא ע. רב לבנים ולבנותמועד מעו, מועד לבנות בלבד: חלוקה מינית
 ו שלמכות של ענפי עץ ליבנה על גב ידי-לנוצרת עבסאונה שלנו הלחות . סאונה יבשה וסאונה לחה

 . לורוסימבי" מיובאים"זרי הליבנה . הנהנה

 והשתתפות וולודיה סוכוב ומיכאל ברנובסקי, יק'אלכס אידלצ ידי-על 1667הסאונה נבנתה בשנת 
הסאונה נבנתה לבקשת העולים מחבר העמים אבל במהלך השנים הם הפכו . קטנה של הקהילה

שמגיע לכ. משש עד שבעים ושש: גיל המזיעים. למיעוט והמקומיים סגלו לעצמם את עונג השבת הזה
ריאה או ניקוי העור -מזיע חדש ושואל אם יש בהזעה סגולות לבריאות כמו פיתוח סיבולת לב

 . בהנאה בעיקר שבסיומו מסבירים לחדש שבעצם מדוברמתעורר ויכוח 
 .0553, נכתב בחודש ינואר הקר

 
 טנה גואל  וובא לב

דרושה תשומת לב מצד ההולך ליד חלקת הפיסטוק לשעבר על מנת להבחין בשתילים החדשים 
 של שיחים ועצים עם שמות לטיניים לא( קולקציה)מדובר באוסף . טעו בה לאחרונהישנ( והזעירים)

החלקה . למעשה זו חלקת איקלום שמנסה לבדוק התאמת צמחים חדשים לנגב... ידועים להדיוט
. ל ונוי רביבים"הקק, המועצה האזורית, שותפים משרד החקלאות מיזםב. במים מליחים יתמושק

 . רוב עצי הפיסטוק הוותיקים נעקרו כבר לפני מספר חודשים

 מהמשק אזור שסבל מהצפות של הוואדי והיה מרוחקעצי פיסטוק ב 035 דן חולתינטע  1690בשנת 
האם ניתן לגדל לבדוק  על מנת סיוניתיהחלקה הוגדרה נ. בטרם נבנו שכונות המצפה והפיסטוק

בשדה בוקר נטעו בשעתו מטע די גדול אבל יבולים דלים . רביביםב, שמוצאה מהרי איראן, בוטנה
לגידול מסחרי ועם די להפוך את הבוטנה כאהבתו ואמונתו של דן לא הספיקו . הביאו לעקירתו
למרות שהפיסטוק . החלקה עברה לאחריות המטע ומאוחר יותר לענף הנוי 1663פטירתו בשנת 

. התנכלות הנקרים לטפטפות... בעיקר בגלל. מושקה במים מליחים סבלו העצים ממחסור במים
 . הפעם הטפטוף מוטמן בקרקע. הציפורים חפשו תולעים וחוררו את הצנרת

הכוונה לעבות את הבוסתן ולהעביר לאתר . נותרו גם מספר עצי פיסטוק ותיקים, פרט לחלקה צעירה
 .  מחלקת המטע, חלק מעצי המארולה

 0553ינואר 
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 קיצור תולדות האשלים

 .הסמוך לביתההאשל עץ שמעה את חריקתו של כשבשכונת המטע ש מרפסתהישבה על  ורה ברזלי
 . המרפסת התמוטט אל תוךענף ענק של האשל כך נצלה מאסון ודאי כשלתוך דירתה וורה נמלטה 

 .לא היו נפגעים

קזוארינות , נטעו בנוי פלפלונים, המים השפירים הגיעובטרם , בשנים הראשונות של רביבים
אשלים גדלים . זקוק להשקיה אם האשל נקלט הרי בהמשך חייו הארוכים למעשה אינו .ואשלים

הם נטעו על דיונה ולכן מסתפקים . רן הקיימתראשוני רביבים במימון הק ידי-לביער רביבים שניטע ע
מהשקיית : מים תוך שהוא זוכה מן ההפקר גדל עם עודפיבתוך הנוי של המשק האשל . במי גשמים

 כמעט בכל רוח חזקה, לשאת נוף רחב ולכן מתקשהשל האשל  שלד הטבעיה .דשאים ושכנים אחרים
לעקור את  האשלים  ,כשהיה מרכז הנוי, לפיכך החליט אהרן נוה. םמהעץ ענפים כבדיניתקים 

 .ולהחליפם בעצים אחרים

. עד אז עברה גדר המשק מאחורי הבתים של השכונה למטה. נבנתה שכונת המטע 1671בשנת 
 לשכונה הנבנית והם פנו למוסדות בבקשה הבהילה את הדיירים המיועדים הצפויה הצחיחות 

, לאחר דיונים לא קלים, ועדת תכנית. מוצל לילדיםמשחק ים כמקום להשאיר את שדרת האשל
הפך קבוע  'זמני'ה, כרגיל. נאותה  להשאיר את שדרת האשלים עד אשר יצמחו עצים שיינטעו בשכונה

לפני מספר שנים שוב פנו . והאשלים לא נעקרו אלא נהנו מהמים בהם הושקו השיחים שביניהם
אור שמונעים מהם את  אשלים הענקייםלעקור את ה: פוכההדיירים מהשכונה והפעם בבקשה 

 הצטרף לצוות הנוי ובנה מתקן הגבהה זיו יסעורשעד . ין נדחהימפאת יוקר העקירה הענ …השמש
 .ומהאחרים נשאר רק הגדם, חלקם התחדשו. ממנו גזם את העצים עד לגזע

מהשדרה ההיסטורית  .לה כפורחוחלקה הצפוני ע. של השדרה העקירה נעשתה רק בחלק הדרומי
 .התמוטטות אשל נוסף היא כנראה רק שאלה זמן או סופה. עצים 15, יחד עם הגדמים, נותרו

0553דצמבר   

 
 

 …ויהי בחצי הלילה

נשמעו , נפל על הדשא המרכזי של השכונה למטהו אבל כשהאורן הענק קרס, הפתעה גדולה לא היתה
בלילה השעה היתה אחת . ד לחזות באירועקריאות התפעלות מפי הצעירים שהתקבצו מבעוד מוע

להיווצר  הבחין כבר מזמן שבקרקע סביב העץ מתחילים ֶבנֶשר. אבל היו ידיעות מודיעיניות קודמות
הסערה . האורן החל לנטות לכיוון הדשא כך שלבית הסמוך לא נשקפה סכנה. סדקים חשודים

עירים להתאסף ולהמתין במקום החזקה שהשתוללה בליל שבת רמזה שהנה זה קורה לכן גרמה לצ
 .שעות עד לנפילה)!( 2

ההולך באזור . גסטרונומי-בשני הבתים הסמוכים לאורן התהווה בשנתיים האחרונות מרכז חברתי
יחד עם , מלבד שיחות בענייני היום. בשעות הערב יבחין במדורה שהם מבעירים מספר פעמים בשבוע

על "ממושך חלקי עוף שכינוים ּפֹוייֶקה או שמכינים  מתבשלים בקדירה במשך זמן, אורחים מזדמנים
אנשי הנוי חתכו כבר . חומר דלק למפגשים בשנים הקרובות!( מטר 05)עכשיו ישמש גזע העץ ". האש

בשבת המקום המה מבקרים  שבאו . ביום ראשון חלקים מהגזע והם יימכרו לחוות בודדים באזור
אורן ירושלים ידוע , אגב. אין אונים על הדשא לחזות באורן הענק שגווייתו המפוארת מוטלת

 …בשורשיו השטחיים כך ששכניו צפויים לקרוס בסערה הבאה
 0557אפריל 

 . אך עד היום לא התמוטט ,אחד משכניו הוא אורן הנוטה על צידו: 5109
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 התחנה הכתומה וקודמותיה
ספק נרשם על המפתן העליון  בכתום ולמען הסרמול מפעל רביב " התחנה הכתומה"לא מכבר נצבעה 

 ".התחנה הכתומה"

 משסיים את יום עבודתו, שמוליק איסקוב.  1605אוטובוס אגד החל להגיע לרביבים רק בשנת 
בתחילה רק בימי שישי ולקראת סוף שנות  –לקח אוטובוס ובא הביתה , שבע-כמנהל אגד באר

מול )ליד הטנקים של המים לה בהתחתחנת המוצא מרביבים היתה . החמישים שלוש פעמים בשבוע
(. ליד חדר הנשק הישן, הגרמני)היציאה מחדר האוכל )!( הועברה אל מול פתח כך-ראח( בית אליהו

 . מאוחר יותר הועברה התחנה למגרש החניה שבין הכיכר לאסם ומשם למיקומה הנוכחי בכיכר

 –מספרו )הקו ". ודהדרום יה"היה קואופרטיב התחבורה הראשון שהגיע אלינו כתבתי אגד אבל 
מי כך גם  – אר שבעכולל חניה בב, אביב והסתיים ברביבים-תלתחנה המרכזית של התחיל ב( 190

האוטובוס נשאר ברביבים וחנייתו השתנתה  סוף היוםב. אביב-ששילם ברביבים הוסע עד לתל
ההדרכה בתחילה ליד עמוד הטנקים  ומאוחר יותר ליד מקלט : בהתאם למקום מגוריו של שמוליק

 .של היום
מול בנק הפועלים והנוסעים המתינו של העיר העתיקה היתה במדרחוב אר שבע תחנת אגד הישנה בב
". מוריס"הגדולה  ה המזרחיתמסעדירדו ל –אלא אם רצו לסעוד ממש ואז , בבית הקפה של יענקל

 .  520-הוחלף קוד הזיהוי של הקו לבמהלך השנים 
בשנות התשעים הוחלפה . מחומר פלסטי כתום" ה הכתומההתחנ"בסוף שנות השבעים נבנתה 

הותאם שמה , משנצבעה בכתום, ועתה... בתחנה עשויה מבטון אפור אבל שמה הכתום לא עזבה
  .ועובדיהלויטס המסורתי לצבעה בידי מריון 

 0552פברואר 

 

רון בלילה האחצבעו , ת המוקדם"שסיים כאן את השל" אפילו איראני"גרעין  :5116פברואר 
: את תחנת המוצא בכיכר צבעו בחום והוסיפו גרפיטי. בצבע חום' התחנה הכתומה'את , לשהותם

 ".חברי אפילו איראני, אוהבים. גם אנחנו? מבולבלים"

באר  –בקו ניצנה ערבית  ת אוטובוסים של חברקו היה עד למלחמת העצמאות לה שמש מספר ש'יענק
ימי , בימי שני וחמישי: פעמיים בשבוע השירות היה. 'עסלוג-חברי רביבים עלו בתחנת ביר .שבע

 .הפעילות של השוק הבדואי

 

 

 

 מחום לצהוב: תחנת רביב
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 עונות רחצה 01
בטקס חגיגי  1692הבריכה נחנכה בשנת . בבריכת השחיה שלנו 21-הבקרוב תיפתח עונת הרחצה 

כה היתה בגדר חלום רטוב במשך עשרים השנים הראשונות של רביבים בנגב הברי. במעמד שרת החוץ
הילדים . הישנה או לנסוע למשאבי שדה!( כך)חובבי השחיה נאלצו להתגנב לבריכת מקורות . בלבד

מימון . מיכל אולניקאמה של , ל"ז חנה למדןידי -עלטבלו בבריכת פלסטיק גדולה שניתנה לנו במתנה 
 .מהמוסדות לא ניתן ורביבים לא יכלה להרים נושא כספי כל כך כבד

היות שמצאה את " גזירת הסרט"כובדה ב, אז שרת החוץ ואמה של חברתנו שרה רחבי, גולדה מאיר
יהודי מהגולה בשם דובינסקי שתמורת הסכום הכבד שהעביר הסתפק בצילום משותף עם , התורם

! אח. הצילום נמצא בארכיון. ארבע שנים לאחר חנוכת הבריכה ,משפחת רחבי בעת ביקורו ברביבים
 .מיםהיו תור

בריכת הילדים כוסתה בגג והותקן , נבנו שירותים, נשתלו עצים ודשא: במשך השנים האתר שודרג
 סטיב ארנולדרוב השנים שירת אותנו , הקייצים בבריכה 25-במצילים רבים השתזפו . מיחזור מים

 במהלך השנים הופרד תפקיד מנהל הבריכה מהמציל וכמנהלים. הולנברג קני –ובשנים האחרונות 
 .אופנגנדן לדימירוובשנתיים האחרונות  יענקל שאול, ל"ז רענןכושי זאב שמשו 

בשנים  .מצוות-חתונות ובר, מלבד לשחיה שמשה הבריכה כאתר בילוי בו התקיימו לילות שבת
 את סרטן העור שעות הרחצה התאחרו" המציאו"מאז ש! צ"אחה 2-בהראשונות הבריכה נסגרה 

 .השכם בבוקר ולפנות ערב, תשעים הונהגה שחיה בריאותיתלכיוון הערב ומתחילת שנות ה
 0550מאי 

 
 

 הבריכות שלנו
: שתי סיבות לשיפוץ. 1692בריכת השחיה עוברת השנה שינויים כמו שלא עברה מאז נבנתה בשנת 

והבור ( בטיחות)השוחים מרגישים שעומק הבריכה הופחת (. מליחים)שיפור הבטיחות וחיסכון במים 
 3)הבור נחפר בשעתו כדי לשרת את המקפצה הגבוהה . מה שיביא לחיסכון במים המפורסם בוטל

בשנה הבאה יתבצע שלב . אחריה הוסרו המקפצה הבינונית והקטנות. שהוסרה כבר לפני שנים!( מטר
 . יחד כסף גדול. בשיפוץ' ב

אולי , ובט. 'עסלוג-זכות ראשונים על בריכת שחיה ברמת נגב שמורה לבריטים שחפרו בריכה בביר
 כך למדתי מצילום שאמנון בוצי ליבנה. לא ממש בריכת שחיה ויותר מאגר מים שניתן לשחות בו

מ מבארותיים כשם "ק 15, בעזוז שמשה את הנחלאים שלנו בקציעות" הבריכה.  "גילה ושלח לי
וך לשכש". גלי עזוז"כיום שמה . לא הצלחתי לגלות מי בנה אותה ולשם מה. הישוב בשנות החמישים

 .בלבד

, 1602הם זכו בבריכה בשנת . התרחצנו בבריכת משאבי שדה, כבר עשור בנגב, בשנות החמישים
י מקורות יד-להבריכה נבנתה ע. 'למעשה היתה זו בריכת אגירה למים שנמשכו מבארות עסלוג

ש היתה רחוקה טבלו בבריכת "מעבורם הסוררים ש צעירינו. ולבקשת הקיבוץ הותאמה גם לשחיה
משרתת היום את מערכת המים המליחים אבל אז עבדה , בקרבת המחצבה, הבריכה". האלף"

ה את מכסה הפח 'בלילה פתחו החבר-בלילה. מירוחם אלינו( הראשון)בשירות קו המים המתוקים 
 .המים הצוננים פיתוי שלעבירה חמורה אבל הם לא עמדו ב. והזדחלו לבריכה

המים . על כביש צאלים, הבוסטר ליד קידוח רתמים היה גם( בשנות השמונים)מקום רחצה אסור 
משהוקמה , 0550בשנת . החמים שנובעים מהקידוח קרצו לרבים שהיו קופצים פנימה מעל לגדר

 שמחה לספח את הבוסטר לחווה וכך נפסקה" מקורות"א של שלמה אזולאי .ב.ש.בשכנות חוות  א
 .הרחצה במקום

 .ולא ספרתי את בריכת הזפת...
 0511אוגוסט 

 

 .0551נסגרה עם סגירת כפר הנופש רותם המדבר . בריכת רתמים שרתה את חברי רתמים: 5109

 .ידי מתיישביו הדתיים של כפר רתמים-על 0510נפתחה מחדש בשנת 
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 יובל לבריכה
ואיך  1692על חנוכת הבריכה בשנת . וראיתי שעברה מתיחת פנים 05-הלכתי לבקר את בת ה

 .עונות רחצה 25כתבתי כשמלאו לה , בריכהשנה ללא  05הסתדרנו 

האוויר נקי , יש משהו מיוחד באוויר בשעה מוקדמת זו. השבוע הגעתי לבריכה בשעה שש בבוקר
אומרת לי  זהר שר המצילה, "עושים בריכות"ראיתי שני חברים . יום חדש פוקח עין. צלול, צונן, יותר

סוג של התעמלות שהיא ', נגד המים'שרק הולך ואולי יגיע גם מי . שתיכף יגיעו מתאמנים נוספים
 .למעשה הליכה אבל ללא הזעה

שחברת הביטוח , המיתולוגיות, תוך שאני מתגעגע למקפצות הקטנות וזוכר לטובה את הגדולות
השינוי העיקרי הוא הסדרה של סילוק . אני רושם לעצמי את חידושי השנה, הסיראילצה אותנו ל
( מיטרוניקס מתוצרת קיבוץ יזרעאל)מה שנותר לרובוט . אחרים עלים ולכלוכים, עודפי המים
הצבע הכחול של הרשת שמכסה את תעלת העודפים . בעיקר החול ששוקע בבריכה הואלהרחיק 

השנה . טבול באווירת נופש רגועה, הכל כאן שקט. משתלב היטב בגווני הירוק בהם נצבעה הבריכה
עץ המכנף הגדול שהצל ויצר . מהלך שנות השיפוציםגם הדשאים התאוששו מכל העינויים שעברו ב

מישהו מההנהלה הצהיר בפני שהציליות . מת סופית מצמא או מהצקות אחרות, פינה חברתית
 . רגע לפני הסרטן, החדשות בדרך

, בתום שתי שנות שיפוצים. אחד המניעים לשיפוץ היה למצוא את מקור בריחת המים מהבריכה
אמנם . הבריכה ממשיכה לאבד מים)!( משלל תחומים כולל צוללניםואחרי בדיקות של מומחים 

החלק של ? מה עוד חדש? לא, אבל אנחנו בנגב, ומדובר במים מליחים, ותגדולהכמויות לא ממש 
שהרי אין מחלקים מפתחות , בתקווה שלא יקדחו בו חורים להתגנבות, הגדר שפונה לקיבוץ

 .לשחיינים

עם גרפיטי , בריכת שחיה ומגדל סילו, רפת: בשלושה מרכיבים פרופיל הנוף של קיבוץ מתאפיין
 . ברביבים נמצאים המרכיבים ההכרחיים כך שאין ספק לגבי זהותנו הקיבוצית. בצבעים שונים

 0512יוני 

ולכן ( 1692אוקטובר )פידת טוקיו מהבריכה נחנכה יחד עם הבריכות שנבנו באותה שנה לקראת אולי
 .מטר ושליש 33נקבעה מידת האורך שלה 

 

 

 יה לילדיםיעור מעביר ש רענן "כושי"זאב 
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  דוד שחר ואחרים
ראשיתו במפגש חודשי . מבין החוגים ברביבים ובמועצהדפליג שהחוג לספרות הוא הוותיק  לית מאן

, בהמשך השתתפו בו גם חברים ממשאבי שדה. החוג הבינקיבוצי לספרות מסגרתב, עם מרצה מהחוץ
לפני . לה אוירא'חנה ידי-עלבשנים האחרונות החוג מתכנס בבית ומתנהל . ס"מתנחוגי הכחלק מ

או /בגלל הסתייגויות פוליטיות ו. כי החוג יעסוק בשירת אורי צבי גרינברג מודעהשנתיים קראתי 
ואכן נפתח לפני . ג והחלטתי שאנסה להתמודד עם שירתו"מקריות לא התוודעתי ליצירתו של אצ

השנה הוקדשו רוב המפגשים לספרו . מאז אני מתמיד בחוג. דול שלא היכרתיעולמו של משורר ג
נולד ( 1667-1609)שחר . לוריאן -ובשמו השני " היכל הכלים השבורים"המונומנטלי של דוד שחר 

 .הוא אינו סופר מוכר בישראל ועיקר פרסומו היה בצרפת, מסיבות שלא אפרט כאן, ופעל בארץ אבל

ובסך הכל מעל , י החוג רק מספר פרקים מהיצירה שמקיפה שמונה ספריםלה הביאה למשתתפ'חנה
אני נשביתי וקראתי בשקיקה את שמונת . לא כל משתתפי החוג נשבו בקסמו, האמת. עמודים 0,555

 .הכרכים של הלוריאן ומבקש להמליץ עליו

אה השש שחי בצפת במ, יצחק לוריא, י"על היצירה שרויה אווירה קבלית מבית מדרשו של האר
במרכז . אנגלים וערבים, יםתימהונידוד שחר מתאר גלריה של דמויות ססגוניות של יהודים . עשרה

המספר הופך להיות -הילד. מתוארים מזווית ראייתו של ילדש 1655היצירה ארבעה חברים ילידי 
 .גיבור בפני עצמו באחרית היצירה

חר למדנו השנה סיפורים של יהודה עמיחי בנוסף לדוד ש. עונת הלימודים לשנה זו עומדת להסתיים
החוג מתכנס פעם בשבועיים ופתוח . לה על ההשקעה והחוויה בשיעורים'תודה לחנה. ועגנון

 .אני ממליץ. למשתתפים חדשים
 0550אפריל 

 

 

 המלצה לנוסטלגיה
החלק הגדול הוא ". בית ראשונים"הזדמנות לקפוץ עם האורחים ל, חג ארוךהשנה ראש השנה יהיה 

תינוק בנויות מיטות  השמאלי נראה ארבעבחדר : שחזור של בית ילדים משנות החמישים והשישים
שהיו , וכלי פלסטיק כלי מטבח מאלומיניום -בפינת הבישול  ,חיתולים מבד, כיסא הנקה, ברזלמ

... על שולחן האוכל ארבע צלחות קטנות לילדים וצלחת גדולה יותר למטפלת; בשימוש בימים ההם
באזור השירותים משוחזרת . נרים שנתפרו במיוחד לילדיםיהשולחן ארבעה כסאות ועליהם ססביב 

ילדים  ,אמיילסירי ובתמונות נראים יושבים על , באותן שנים היתהכפי ש, בנויה בקיראמבטיה 
 .22ני שכיום הם כבר ב

 ים ילדיםותזכורת שאין לוקח... אין לקבל מתנות בגדים אלא ללידה בלבד: 1609מודעה משנת 
ניתן לחוש באווירת החינוך המשותף ובפיקוח כך (. חשש למחלות מדבקות)לחופשה עד גיל שנתיים 
מונחים פתקים , שנקרא שמרטף ,(1692: הופעל)ליד המתקן האלקטרוני . המהודק של ועדת החינוך

הודעות והתחכמויות להורים ולמטפלות  השאירוהיצירתיים  השומרים. הםלדפדף ב מומלץש
 .בבוקר יקבלוש

מכונת : האביזרים המעניינים. אותן שנים של המזכירות הטכניתבחלקו השני של הבית משוחזרת 
מכונת כתיבה וספר . שעווניות וכל האביזרים להכנת העלון, שכפול בסטנסיל של חברת גסטטנר

היחיד מרכזיית טלפונים ידנית לקו הטלפון . מכונת חישוב ידנית. בשיטה עיוורת לימוד הקלדה
 דודאיליאס אליהו הצעת  ,(1606)התקליטיה  הקמת: שתלויות על הקירות הודעות. 2969שמספרו 

הודעת אבל  על פטירת יוסף  ,(1607)הדואר הנע מגיע לרביבים  ,(1607)על מעבר לתקציב אישי 
 ...סטאלין המנהיג הפרולטרי ותארים נוספים

( חבצלת)ראשונה של רביבים הושאר בית זה השכונת המגורים עם בניית שכונת הגבעה והריסת 
ובמימון כספי שילומים של חברותינו  מאשה עמידן ידי-על 1667השחזור בוצע בשנת . 1605-שנבנה ב

                                                                                                                                         .ובעזרת מפעל הפיס יונת סנד, זהבה דוידוביץ, שרה שביט

 0552ספטמבר 
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 גם אם התמהמה בוא יבוא
לא אהבו , וביתר שאת לאחר הרחבתה ללינה משפחתית כעבור תשע שנים, 1695בשנת  המאז בניית

רו אמ, משפחתית ארוחהקשה להתכנס ל. את התכנון הפנימי של דירותיהם שכונת המצפהדיירי 
, הדיירים מתכננים: ממש בימים אלה השכונה בתכונה גדולה. והציעו שינויים שנהדפו בגלל העלויות

 .מתייעצים ורואים את המטבח המורחב מתממש לנגד עיניהם

לא זכתה באמון הדיירים בגלל  1660כשנבנתה בשנת . עברה מטמורפוזה מוזרה שכונת הפיסטוק
ענף המזכירות בתמיכת בהצעה נפלה הצעת . ב"באו מארהשל הבתים שיו" הבניה המתקדמת"שיטת 
אבל עם השנים התאהבו הדיירים בשכונה ". דירות קבע"להכריז על הבתים כ( אחזקה כיום)הבניין 

, בבעלותהשהמבנים , "עמידר"חברת . וחלקם העדיף להמתין להרחבה על פני מעבר לדירות גדולות
המטבחון הוזז . רחבות ותוספות בארבע דירותנתנה את הסכמתה והאדריכל אסף קשטן תכנן ה

דירות אלה יהיו הגדולות . ובשלוש דירות מוסיפים חדר ויחידת שירותים, כך גם הסלון, ויורחב
 .ר"מ 92: במשק

 שמבצע את הבניה בשתי, הקבלן אמיר צייט. העבודה החלה בנובמבר ותימשך כשלושה חודשים
, ₪סך כל העלות בשתי השכונות יעמוד על כמיליון ורבע  .עומד בלוח הזמנים עליו התחייב, השכונות

העלות כוללת פיתוח והעברת מגרש החניה . חצי מכספי הקיבוץ והמחצית השניה מתקציב הדיירים
 .לשולי שכונת הפיסטוק

 0550ינואר 

 מועדון תרבות
 ,גדולקהל , 00:55השעה  ,ליל שבת. בר-במועדון הפול, הלכתי לשתות כוס בירה בפאב השכונתי

העישון "שאלתי אם העישון מותר ונעניתי שבין הצעירים היום . תורים לשולחנות הפול, צעירים רבים
OUT ." מה שהביא לכתיבת שורות אלה+ 35בקהל פגשתי את בוגרי מועדון. 

 ידי רפי-וההפעלה עלרפי שאול של  היתההיוזמה . 1660נערכה בפברואר + 35הפתיחה החגיגית של 
 .שמעון שוורץ ידי-עלובשנים האחרונות  מוניק אפריםו

ערבי , שירת קריוקי, הקרנות סרטים, נערכו בו ימי הולדת לילידי החודש+ 35של  ובתשע שנות קיומ
וכן מופעי . 0550, 1669, 1662יה במשחקי המונדיאל יצפ, (רוסי, מרוקאי)ערבי עדות , בינגו, ריקודים
. וסי היימן"( אלברט פירות)"חיים בנאי , מרכוסהטלפטיסט רוני , הקוסם חיים דרעי: אומנים
יותר מכולם זכורה לי הזמרת . ואורלי קפאח"( שהיסליחה שאני א)"אפיסטיות אודיה קורן -הסטנד
ועוד ייזכר יאיר ברזלי ולהקתו  .אירוויזיון-ששבוע לאחר הופעתה אצלנו זכתה בקדם, סימון ליאורה

, לראשונה ברביבים, הוחלט( בבית תות)נפתח + 35דון כשמוע. בראשון לציון" היקב"זמר הבית של 
בשנת . כלומר אחרי ליל שבת, "אחרי התוכנית"צוין שהמועדון ייפתח . למכור משקאות בתשלום

. היו זמנים ברביבים. המועדון מוזג ונבנתה במקום במה ובחללו התקיימו חלק מלילות השבת 1660
שנראים ( 35עד גיל )צעירים  125-כיום יש ברביבים כ. 51/51/53היה + 35תאריך סגירתו הרשמי של 

 .והצוות שיהיה בהצלחה לנדב ברזלי. כלוס הפולבריכקהל פוטנציאלי לא

 .עדין, הם שלי תהזיכרונו. ותודה לארכיון שם נשמרו המודעות
 0550יוני 

 

   בית שימוש מזרחי ואחרים
הנושא נראה לי . תו לדירת המגוריםשל בית השימוש והכנס הספר על ההיסטורי יצא לאורלא מכבר 

בשנות החמישים . המקומית של הנושא האזוטרי משהו אבל הביא אותי לרעיון לתעד את ההיסטורי
 .במקלחת המשותפת ובמרפאה, היו בתי שימוש רק בבתי הילדים

בבית . ליד המכבסה –" החדשה"מול הרפת ו –" הישנה: "ברביבים היו שתי מקלחות משותפות
והסתפקו במה שנקרא בסלנג , כנראה יקרה מדי השהית, ל הבנים חסכו את האסלההשימוש ש
 ."מזרחי -שימוש-בית"המקומי 

( שכונת המצפה של היום)ל "ליד מחנה הנח, של היום השני-מאחורי מקלט יד, באזורי המגורים
ור כזה נחפר ב. בור שעליו לוחות בתוך צריפון מעץ: היו בתי שימוש כפריים, ובאזור האולם של היום

בקיבוץ מחפרונים טרם היו . גם באזור חדר האוכל הראשון שעמד בסמוך לגן  ההרפתקאות של היום
    .אהרן נוה" חפר-רב"ידי מי שנחשב אז כ-לוהבורות נחפרו ע

אחרי   ידי חברות-למקום זה אויש במעין תורנות ע. הסניטריות המקום עבודה שפס מחיי הקיבוץ הית
ה לנקות את המקלחות המשותפות ולפזר סיד בתוך הבורות הפתוחים שנקראו בתי תפקידן הי. לידה

בהם הכנה לבית שימוש אבל לרביבים לא היה כסף  החלק מהחברים גרו בבתים שהית. השימוש
היו הוותיקים שגרו !( 1609בשנת )הראשונים שזכו למים זורמים . בביוב ובצנרת מים, להשקיע בציוד
קשה להאמין אבל עד . הדיירים לאורך הכביש לבריכהעל הגבעה ואחריהם זכו האיטונג  בשלושת בתי

 .אבל זה כבר סיפור לרשימה נפרדת, "חדר"אז החברות בהריון גששו בלילה לבית שימוש מחוץ ל

 0550מאי 
 

  



23 

 

 ריחות הכפר
מעטים מטיילים בשבת בשעה שש ... י השכלה בכתביד-ללכתוב על ריחות דומה ללימוד שחיה ע

בכל זאת להעביר את ריחות טיילתי עם נכדתי הצעירה בשעה מיוחדת זאת אנסה שהיות . קרבבו
כך . אירופאית מהורהרת-עיןמאווירה , מזג האוויר היה סגרירי משהו. שהרחתי וגם אהבתי הבוקר

 .סבתא שמטיילים עם נכדם בבוקר שבת / נחה עלי המוזה  להציע מסלול ריחני לסבא

בניחוח החציר ושאר ירקות ריח הזבל  מעורב : סביב הרפת, לאאיך , ואהאזור הריחני ביותר ה
שנערם בגורן החיצונית ך העוקפת נהניתי מריח חציר הדגן עוד כשעברתי בדר. מגיש לפרות "הסלף"ש

גם הוא נבנה  –ה לרפת נודף ניחוח התחמיץ מהבור הפעיל יבעלי. לקראת בואן של הפרות מכפר עזה
 .לה ריח זיעת הסוסים למרות שעדיין לא דהרו היוםמהאורווה עו. לא מכבר

. בסככה חדשהקטנה הלאה בדרך העוקפת מתפשט ריח הריתוך מעבודתם של שני סינים עם רתכת 
המאווררים דוחפים החוצה ממבנה הלול ריח של זבל עופות ושאריות תערובת מהזנת הבוקר ומזכיר 

 .של הלול' לי את אהבתי הישנה בשנותי בשטח א

וריח טוב של שמן ועצי זית עולה באפי ( ימחסן ביצים ההיסטור) "רעות-שמניית"תי על פני חלפ
 –תי ברביב אבל חחרר. ליד המוסך עולה מן האדמה הספוגה ריח שמן מכונות. מהחביות שבחוץ

 .לקראת ארוחת הבוקר, ממנו התפשט ריח של ביצים מטוגנותחתכתי לחדר האוכל . אין ריחות, נאדה
 .ת של בוקר שבתהרגשת בי
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 קולות השחר

פי מסלול -הכל על. ענני גשם מעל ראשי ואני רושם את קולות השחר בכפר המנמנם שלנו. שש בבוקר
בשעה זו המואזין של שכנינו כבר חזר לישון אחרי שקרא למאמיניו לתפילת . ההליכה סביב הגדר

יפ השמירה 'את שומר הלילה מחזיר את ג מיד ביציאתי למגרש החניה של הצעירים אני פוגש. השחר
 . 'הדאג-חולף רכב שהשכים לעבודה מביר" נגב-דרך חי"וממול ב

בכרם הזיתים . קולן לא נשמע, שמקפידות ללכת יחדיו והן ממתיקות סוד' א-ו' ממולי הולכות א
י יוצא רעש מנוע הטרקטור נהוג בידי תאילנד. בני דודינו כבר מוסקים ,שיחה ערה בערביתמתנהלת 

. הליכוניםח מקדימים לרוץ על -ג, מחדר הכושר בוקעת מוסיקה נעימה. לעבודת יומו בכרם הזיתים
מיכאל הרדוף נוהג על . געיית הפרות בדרכן לחליבה מתערבבת בסיקסקים מוטרדים ועורבים רעבים

 .הסלף ומחלק ארוחת בוקר לפרות

' הסכמנו'שורר שקט מדכא כי כבר חודשים שכאן . של הלול קצוץ הכנפיים' אני חולף על פני שטח א
דוחפת מים ' מקורות'משאבת . אברום נאמן מברך בוקר טוב בקול הבס שלו. לא לגדל פרגיות
טרונג . שלומי אללוף מגיע לתחנת הדלק של המוסך ומתדלק את המחפרון. מותפלים דרומה

 . ל הלולש' שאני מכירו מהליכותי מקדים בוקר טוב בדרכו לשטח ג, הוויאטנמי

עמליה . אני שומע את האוטובוס הראשון חולף דרך שער המשק וברקע נשמעות המכונות של רביב
כלי  ברקע נשמעת תנועת. עם התינוק הרך ומנסה להרגיעו מבכי ההשכמהברכב שביט יוצאת לסיבוב 
 .השמש עדיין לא הפציעה ואלה קולות השחר של המשכימים קום .רכב בכביש צאלים

 0512טובר תחילת אוק
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 שנה לקרן המגן  21
בימים  ץהמבנה צ. ההולך סביב הגדר יבחין באזור הרפת במבנה עגול נמוך ומוזר שמציץ מן האדמה

 .עם ניקוי משטח שמהווה אופציה לבניית סככה לפרות נוספות שיגיעו בעתיד', אלה  מול השער ללול ג

מקלט . על המשק" חולשות"שנבנו על הגבעות ש אחד משלושה" מקלט לוחמים"המבנה שימש כ
מחוץ למקלט הוצב תצפיתן שאמור להקפיץ את . לוחמים 05-כ, לוחמים נועד לאכלס שתי כיתות

הכל במושגי . במקרה של התקפת חיל רגלים על רביבים, הלוחמים אל תוך תעלות קשר שהיו מסביב
הנשק אופסן . רובים ומקלע, נשקדו בצטייהלוחמים ה. לית של שנות החמישים"תורת הלחימה הצה

 .בנשקיה של רביבים ששכנה במבנה בטון בשולי הגרנוליט מתחת לחדר האוכל של היום

עמדת (. נהרס)מקלט לוחמים זהה ניתן לראות בכניסה לסוכת הבנים ושלישי היה על גבעת מקורות 
-אזרחים ידי-לע  1600וכן מקלטי הצינור בחצר נחפרו בשנת  םהקקטוסיגן מקלע  שנראית במעלה 

. כיה'מצרים חתמה על עיסקת נשק גדולה עם צ: הרקע. מתנדבים שהגיעו לרביבים מכל הארץ
מפלגת אחדות העבודה ותנועות הנוער על מנת לבנות , מועצות הפועלים ידי-להחופרים הופנו לכאן ע

 .ית על ישראלשהוקמה לצורך התגוננות בפני התקפה מצרית אפשר" קרן המגן"ביצורים במסגרת 
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 בום-ינה'נפלאות ג
בעזרתו טיפס הצוות של הקבלן גיא כהן , מעין שדרוג של אפרון, השבוע נראה בחצר מנוף כחול

הקבלן מתמחה . למרומי עצי האשל הוותיקים על מנת לקצר את צמרותיהם המאיימות על חיינו
בדרך כלל מעל , וט בכיוון נפילתםבכבלים על מנת לשל לא לפני שהוא קושר אותםבגיזום ענפים 

 .יגנפסו על העצים בשיטת הסנפליבעבר עבדו כאן אמציה שועלי ואחרים שט. מבנים

עם המעבר לנקודת הקבע הצחיחה היה האשל עץ מתאים לנוי שלנו משום צניעותו , בשנות החמישים
תפתחותו דע עקא שה. מסתפק במעט מים מליחים וגדל במהירות, האשל נקלט היטב. הידועה

. לממדים שלא מדרך הטבע היתה בעוכריו בעיקר בגלל כמויות המים שזלגו אליו מסביבתו המושקית
 .הממדים העצומים שהעצים קבלו גרמו לקריסת ענפים גדולים וסיכון אנשים בסביבתו

והמנוף המשוכלל ישמש את צוות הנוי לגיזום החלקים הנמוכים והנגישים , הקבלן יעבוד מספר ימים
אם יספיקו יגזמו גם את שדרת . בגני הילדים ובאתרים נוספים, דמת שכונת המטעיהאשלים  שבק של

לא אל הצמרות הנישאות של התמרים . ואת התמרים בכניסה למשק( למכבסה מריכוז משק)המכנף 
 .ניתן להגיע מאז שאיננו מעסיקים את הטפסנים מעזה

בסיום יום . מטר 10בום שמתנשא עד לגובה של -ינה'התבוננתי כמוקסם ביכולותיו המנוף מתוצרת ג
 .העבודה הוא קיפל את מפרקיו והתכנס אל עצמו כנערת גומי
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 המלבישות
מסתבר שהיגעתי . הלכתי בשבילים וראיתי אור בבית התינוקות לשעבר ,באחד האמשים, השבוע

חפשים לקראת מסיבת פורים מתרוננים ומת, נכנסתי ופגשתי בבני נוער עליזים. למחסן התלבושות
 .תקופהדמויות מכל סוג ותוך שהם מנסים להיכנס להם התלבשו והתפשטו בחדרים הרבים . שלהם

החלה לשמור ( דגנית גדישאמה של ) תמרה שמיררימון כשהגננת -תחילתו של המחסן היתה בגן
 יעל אילהפיקוד אחריה קבלה את . זה קרה בתחילת שנות השישים. תחפושות לילדי הגן משנה לשנה

של  המחסן היה במבנה. שנים רצופות 07והיא ניהלה את המחסן לאורך  דינה יסעורלשהעבירה 
המחסן נדד לחדר , משהועברה למקלט ספריית בית הספר. ומשם עבר למקלט הסמוך, בר כיום-הפול

הרוס לקראת פורים אשתקד הוחלט ל. לאט  דינה השתלטה על כל הצריף-לאט.  דיוואחד בצריף ש
 .לשעבר, את הצריף והתלבושות הועברו לבית התינוקות

האחראית גם  . בפתח המבנהשלמיכל ת כנסוהן למעשה בגדים שיצאו מהאופנה ומורוב התלבושות 
, בימי הולדת: בנוסף לפורים המחסן פעיל כל השנה. ובחנויות בעירהמקומית  שניה-חנות ידבקונה 

העובד וכיום גם לפעוטון -פעילות קן הנוער, חגיםות בהצג, ת הספרלקראת הצגות של כיתות בי
מנסים , מודדים, מתלבשים ומתפשטים. לקראת האירועים נוצר בחלל המחסן הווי מיוחד. רתמים

 .חבריהם המשועשעים על פי התגובות שלהמראות ו מולומריצים דחקות 

 .נהלתהיא המ יעל אילניהלו את המחסן בעבר וכיום  יוסף-אורה בןודינה קמחי 
 0559מרץ 
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  הבית הכולל
במבנה זה השתכנו בעבר . בימים אלה תנופת הבניה במרכז העשרה למבוגרים נמצאת בעיצומה

 .יקב שדמהבהמשך מעבדה לתרביות רקמה ו, הסדנה להורי החברים

הסבר . נבנו שבעה בתים כוללים, במשך שני עשורים, מאזנבנה הבית הכולל הראשון ו 1609בשנת 
ביטא השקפה חינוכית שחיי הילדים בחינוך המשותף יתנהלו " בית כולל: "את יוסף לדור שלא ידע

באותן שנים דירות החברים היו קטנות ולא . חדר אוכל וחדרי שינה, במבנה אחד שכלל כיתת לימוד
דירת החבר כללה חדר שינה בלבד ואכן נקראה שים בשנות החמי. ניתן לשכן בהן את הילדים

 .לילדים נתנו תנאים טובים יותר בבתים שנבנו לשם כך ".החדר"

בית הספר היוו למעשה את עזרה לנו לבנות את שבעת הבתים ש, שהקיבוצים היו בבת עינה, המדינה
ת לימודים לביה, האכילה לחדר האוכל: במהלך השנים הועברו הפונקציות מהבית הכולל. היסודי
לא משנותרה בבית הכולל רק פעילות אחר הצהרים . הלינה והמקלחת לבתי ההורים, האזורי הספר

תלתון נמצאים ילדי באחד , החינוך שני בתים בלבדענף כיום נותרו בידי . היה עוד צורך בכל המבנים
שיכון , מיצפטללבית הארחה , המשק הבתים האחרים משמשים כמזכירות. ובשני מרכז נעורים 'ג-'א
 .מרכז העשרה, סאונה+ בר -פול, אולפןל

-חצב, רותם-נבט(: לפי סדר זה)המבנה שישמש מרכז העשרה למבוגרים איכלס בעברו את הכיתות 
 .רקפת ואחרוני הילדים שגרו שם היו בני כיתת אגוז, צאלה, הדס
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 שנה עם טלפונים 51

הטכנאים  מלובמקום כבר ע, איחרתי. בזק בכניסה למשקהלכתי לראות את החבלה בקו הטלפון של 
לנו טלפונים מאז שהותקנו שנה  05: אגב כך נזכרתי שהשבוע הוא תאריך היסטורי. על התיקון של בזק
 . 1690מרץ אז מ, בבתים

 1603הישר לשנת  -המורס והקשר האלחוטי בנקודה הישנה , אדלג על היונים. וקצת היסטוריה
לטלפון קווי  .בלבד םהקשר התאפשר למשך שעתיים ביו. 9300היה  טלגרף שמספרו-כשהתחברנו לרדיו

בשלב הבא חוברנו . המרכזניתידי -אבל תנאי להתקשרות היה איתור קו פנוי על 1607חוברנו בשנת 
האפשרות לשוחח בטלפון .  507-2969 -ל 1699שנת שהוחלף ב 507-3155לחיוג הישיר ומספרנו היה 

משם " חדרי הטלפון"היה אחד מבשכונת המטע בנה המוזר על מקלט יד שנייה המ. מוגבלת היתה
 . בסיום השיחה רשמנו את מספר הדקות לחיוב בתקציבנו. לאחר שהמתנו בסבלנות לתורנו, וחייגננ

, והותקן הציוד, הושחלו כבלים, לותנחפרה החצר ורושתה בתע 1692מהפכני החל כשבמהלך השלב ה
נושא באחריות על , בהתמדה ראויה להערכה, שנים 05מאז ובמשך . קסאדו דדייויהכל בניצוחו של 

  .שרברב, אחרי שעבר הסבה ממקצועו הקודם, אורי ברגמןהטלפוניה 

התרגשות גדולה והטלפונים לא  היתהביום ההתחברות .  507-690111המספר של המרכזיה היה 
עברנו , ל תדיראן ששירתה אותנו אזבמקום מרכזיית תדקס ש. הפסיקו לצלצל  לצורך ושלא לצורך

 395שנה חוברו למרכזיה  05לפני . למרכזיית קוראל ולא רחוק הזמן שהמרכזייה תשב בתוך האינטרנט
 . מה שנותן מימד להתפתחות רביבים בשני העשורים האחרונים, 775 –שלוחות וכיום 

גם , כן)ים הופרטו השיחות כעבור שנ. ליחיד 70, פעימות למשפחה 155: התווסף סעיף 1690לתקציב 
 .לתקציב מה שמראה על התפתחותנו החברתית...( הן
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 בוקר טוב רביבים
ילדי חברת הילדים ממשיכים מסורת רבת שנים ומציעים קפה . בבוקר 59:55. יום שלישי השבוע
ודה הרשמי התחיל בשעה יום העבכש' לקוחות רבים'עברו כאן בשנים רחוקות . ושוקו למשכימים

קרירה מלטפת למרות שאנו בתחילת -צינה סתווית, נעים בחוץ, כבדים בשמים-עננים אפורים. שש
רק רעש המטוסים . ממש פסטורליה. תאורת החצר כבתה. אוגוסט ובעוד מספר שעות החום יכה בנו
 .שפניהם צפונה מרמז על המצב האמיתי

 מועלםהלן ו ינסקי'ולצדליה ט. המטבח עדיין חשוך. נגב-ילכיוון ח וסוטסוטחולף על  אוסדוןבני 
חנה במחסן הבגדים . מעל למכבסה הלבן מסתלסל הקיטור פסו ממלאות מכונת כביסה ראשונה

 .תחילת עבודתהקינה את מכונת התפירה לקראת מת גלילי

האופניים חניית . מגרש החניה המרכזי עמוס רכבים. מגיע ניר אלימלך. מגרש החניה של רביב ריק
 .של מי שהצפין לחופשה בצד ננטשה קלנועית, ליד תחנת האוטובוס ריקה

נשאב החלב מאתמול . ות מתכנס לכוס קפההחליבה הסתיימה והצו, ברפת האבסת הפרות בעיצומה
וחנן   בינשטייןרותי רו.  יוצא לאסוף כביסה מבתי הילדים יסעורזיו . של קואופרטיב הנגב למיכלית

חוזרת מתנשפת  חזקיהואיימי . ם על הטרקטורון יוצאים לכיוון מטע הזיתיםרכובי ליישמןפ
. מסיימת משמרת לילה במחלקת ההרכבה של רביב לויןויויאנה . צמודה לחדשות, מסיבוב הליכה

ואלה . המפעל די שומם בגלל עונת החופשות באירופה. במחלקה פעילה רק מכונה אוטומטית אחת
מגיע למחלקת  שפר. ל המשרדים עדיין חשוכים ברביב ובנותיהכ. מתקרבת למשרדה פנגנדןאו

ביציאה מרביב נשמעים ציוצי האפרוחים שמוחים על הפרדה בין נקבות לזכרים בידי . התבניות
 .יוהנס והבנות

דרוך  שלואלון . שוקו-מנייד הודעות עדכון אחרונות לקראת פתיחת דוכן הקפה שלופלג בצומת רביב 
אומר שרוב שותי הקפה יגיעו לאחר השעה  אובהבן טבצומת הגיל הרך . שוניםלקראת לקוחותיו הרא

7:55. 

להכיר "ראיתי שבשעה שניתן כבר , בשנים האחרונות ינוי בתחילת יום העבודהלמרות הש, ובכל זאת
 .חקלאים ואחרים משכימים לעבודת יומם, לינו"כמאמר חז, "בין זאב לכלב

 0559אוגוסט 

 
 

 (0) בוקר טוב רביבים

בו מברכים ילדי חברת הילדים את המשכימים קום הוא מסורת יפה ורבת ' בוקר טוב רביבים'המנהג 
, וחצי ומתייצבים בצמתים מרכזיים עם כל הלב 0על מנת לפגוש אותנו הם משכימים בשעה . שנים
על כל לקוח ' מתנפלים'הילדים הערניים . יום קודםבעצמם התה והעוגיות הטעימות שאפו -הקפה

 .במשרדי הסמוך תילעבוד המשכתיהתכבדתי וגם אני . ומנם שמבחינים בו בטווח הקרובמנ

בעצם הם . לא, לפתע פורצת למבנה הריק עדיין של המזכירות דבוקת ילדים לחפש קליינטים
 .בין לקוחותיהםלא צפוי נוצר ביקוש מבקשים ממני אבקת שוקו כי 

  לנדיז-איברהים ניו, קקטוסיםבדרכו לטיפול ב סוטסוטהעל  נוהאהרן ובין הלקוחות אני רואה את 
בני , ('חומוס עם בשר'ל וכהמותג הפופולרי בחדר האאחראי על הטבח הבדואי שעדכן את שמו ו)

הולנברג קני המכבסה מוארת כי , נגב-ממהר על טוזטוזו עם השאריות מהמטבח לכיוון חי אוסדון
כביסה  מחלק עידן חולתי, קרוב לעבודת יומןהשכים לכבס ולהכין עבודה לעובדות המחסן שיגיעו ב

 .ללא בעלים לפיפי הראשון של הבוקר לבתי הילדים ובין לבין משוטטים כלבים
 0511יולי 
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 לחיי היופי והבריאות
היתה שנת משבר כלכלי ולולא  1669שנת . עובדי בית היופי ציינו בהרמת כוסית עשור למשכנם

 1669ת בשנ .למבנה החדש בה שכנו עד אז ספק אם היו עוברים" המאושר הבית"ההכרח בהריסת 
ביניהם את בית היופי  התחלנו לבנות את שכונת הגבעה ולצורך זה הרסנו מספר מבנים ישנים

השקענו את המינימום ההכרחי אבל בנינו בית  ,בעברו משכן לבני הנעורים, מבנה החדשב. הקודם
השתכנו שלושה ( "המאושרהבית "בעבר הרחוק )בית היופי הקודם ב". עוברים פעם בדור"מכובד כי 
הספרים עבדו גם , שתפסה שני חדרים, בקוסמטיקה. מספרה ורפלקסולוגיה, קוסמטיקה: מוסדות

לאחר שעבר ממחסן )את הגברים  לופוהחברות ו ספרה את קלרה: שהגיעו אלינו מדי מספר שבועות
מספרת , נעמה-קוסמטיקה, חיותה-קוסמטיקה: 1669-בבית היופי התמקמו ב(. הנשק של היום

בקוסמטיקה עבדה גם . מינה גושן-פלדנקרייז, שרה שמש-פדיקור, לה'רבקה-רפלקסולוגיה, מדלין
 .שדה-שרה דרום ממשאבי

-רפלקסולוגיה, גרול מספרת מדלין, יסעור פדיקור מוניקה+קוסמטיקה :כיום נמצאים במבנה
חדר , משרד התרבות, רפלקסולוגיה סמדר יסעור, עמית לב –שבדי ' מסג, אורלובסקי לה'רבקה

לאור השינויים . התעמלות בו מאמנות מינה גושן בפלדנקרייז ואהובה ברק בהתעמלות בונה עצם
 .בית הוצע בהרמת הכוסית להסב את שם הבית לבית היופי והבריאותניתנים בבשירותים ש

 0559ספטמבר 

 

 01,111הולכים 
רמת  ס"הרצתה השבוע במתנ עדנה בוקשטיין. ה לתחום ההליכה הבריאותיתסים נכנס"חברת המתנ

עדנה מגדירה את . על התועלת בהליכה, כולל נציגים מרביבים, נגב בפני קהל ההולכים במועצה
עדנה . מרצה במכון וינגייט ופעילה בהטמעת ההליכה הבריאותית בארץ, "מקדמת הליכה"עצמה כ

מידע מפורט ניתן למצוא . קסיקו ופרסמה מספר ספרים בנושאאף זכתה במדליה באולימפיאדת מ
 .ברשת HOLCHIMבאתר 

יו קהל הב. הדובדבן במפגש היה הדרכה בסוגי הליכה ומשחקים שונים שעשתה אתנו בתום ההרצאה
שחולק להם ( סופר פסיעות)הולכים שמעוניינים למדוד את קצב הליכתם בעזרת מכשיר פאדומטר 

 !נגב  נוסד השבוע-רמת-ס"מועדון ההולכים מתנ. ס על התוצאות"ח למתנתמורת התחייבות לדוו

יזיה ווכל פסיעה נחשבת גם מהטל. פסיעות ביום 15,555-אדם רגיל מסוגל להגיע ל: נתון מעניין
או ירידה במשקל  יש ללכת הליכה מואצת /על מנת להגיע לתוצאות בתחום הבריאות ו... לכורסא

 .המסלול שסביב רביבים מתאים מאד להליכה יומיתלדברי עדנה . חצי שעה ביום
 0559נובמבר 

 סוכריות משמים
על ספרו החדש הנושא את השם סוכריות משמים ותוכנו  צ"גלמספר ב גיל חובבהשבוע שמעתי את 

י ונכדתו של "בתו של איתמר בן אב) יהודה-דרורה בןהוריו היו . סיפורים על משפחתו המפורסמת
הדסה , אלדרראומה : היו שלוש אחיות( מחבוב במקור)למשה חובב . שה חובבומ( אליעזר בן יהודה
משה וראומה היו קרייני חדשות בקול ישראל בשנות החמישים וגולית היתה חברת . וגולית מחבוב
ונולדה ' חבר הכשרת מעוז ב, לאריק ארמונישאה ברביבים יהדסה מחבוב נ(. 1609-6)' גרעין לנגב ב

  .1609במרץ , ארמונידפנה להם בת הזמרת 

 1607המשפחה עזבה את רביבים בתחילת . הדסה עבדה כמטפלת בגיל הרך ואריק ריכז את הנוי
בספרו . בכל פרסום על תולדות חייה דפנה מקפידה לציין שהיא בת רביבים. כשדפנה היתה כבת שנה

סבלו מחסך בממתקים ילדי רביבים : כרונותיה של דפנה ברביביםישל גיל חובב מופיע סיפור מוזר מז
 שהיה מושל אילת, הדוד של דפנה, שמע זאת עמי .חיפושיות זבל... לכן נהגו לאכול. ובעיקר סוכריות

בני גילה של דפנה שחיים ברביבים לא . ארגן מטוס מיוחד שזרק לילדים סוכריות מעל רביביםו
ם אבל בחוף דקלה אירוע דומה של זריקה ממתקים ממטוס בשמים התרחש אמנ. זוכרים אירוע זה

מצד שני יתכן שהדסה כמטפלת . בתחילת שנות השבעים, ו באב"שבסיני בעת פיקניק של המשק בט
אבל עם . חיפושית יחידנית זאת היא כנראה הגרעין לכל הסיפור. ראתה ילד אוכל חיפושית זבל

 .בדיות של סופרים לא מתווכחים
 0557מרץ 

של דפנה ארמוני שמפאת אורכה אסתפק בהעברת  כעבור חודש פורסמה בעלון תגובתה הנזעמת
". פרובוקטיבית וביוהרה שאינה אופיינית לקיבוצניקים, צהובה"לדבריה כתיבתי היתה . טיעוניה

". שלושה מחברי רביבים זוכרים את הסיפור בצורה מפורשת"לדבריה : ובהקשר לסיפור המטוס
ובעיקר לא " מיוחדת ומרשימה, חסתלמשפחה מיו"בסיום מכתבה דפנה מתלוננת שאני לא מפרגן 

לסופר יש זכות לכתוב סיפורים "למרות ש. לגיל שמנסה להקסים את המדינה בחביבות ושנינות
 ..."להמציא ולקשט, כאוות נפשו
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 מסתרי הכלבולית
משהו . לקחתי על עצמי להיות שליח ציבור ולפרסם את מה שהחברים יראו רק בהיפתח הכלבולית

( 1699 הוקם) ה לכלבולית נעשתה תוך השארת מאפיינים של בית הקירורההסב: על הקונספט
ובצד המערבי ( מאחוריה דלת רגילה)מבחוץ ניתן לראות את דלת בית הקירור המקורית . ושיפוצם

הוא בית -האולם המרכזי הוא .למבנה נכנסתי. בחצר בית השימוש ההיסטורי שהיה זרוק שופץ
התקרה . קר-הקל( בעמל רב)ין ארבעת החדרים ולאחר שקולף הקירור לאחר ששברו את המחיצות ב
התאורה שנתלתה בגובה נמוך תסתיר . נצבעה בשחור" הנמיכה"הגבוהה נשארה כשהיתה ועל מנת ל

 .למעשה את התקרה

. פירות ועוד, חדר קירור בטמפרטורה של ארבע מעלות לירקות: המבנה שנוסף בירכתיים חולק כך
 .ושירותים לעובדים משרד, מחסן, אזור עבודה

לקחו מים קרים נשאר במקומו אבל מים קרים אנשי השדה ממנו , בחזית המבנה, הברז ההיסטורי
, אגסיםעגלות העליו עמדו למכירה , בחזיתמשטח ה. יקחו עכשיו מברז בצד שפונה לענף אחזקה
בין שמפריד ביל לקוחות ממונעים יחנו מאחור ויעברו בש. נשאר כשהיה ויהפוך אזור חניה לאופניים

 .תמשיך להיות חדר פיקוד לחשמל ,והסולם בן הארבעים, עליית הגג. לסככת המטע כלבוליתה

( כולל מחשוב)קניית ציוד : בגדול נותרו שני נושאים שמעכבים את פתיחת המקום לשירות הציבור
 . דצמבר :תאריך יעד לפתיחה? ומתי הכל יושלם. לציבור שיחצה את הכבישמעבר בטיחותי ובניית 
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 ההתחלה -כלבולית 
חני לפי הצעת  1695זו נפתחה בפברואר . משנפתחה הכלבולית החדשה הלכתי למרכולית הישנה

 הרעיון היה לחלק. על המרכולית שהיתה האחראית הראשונה הדסה ברזליוהאקונומית  פריאל
היה דבר ". לוקה השבועיתהח" ד אתסלמאת המצרכים החופשיים שבחדר האוכל ובצורה מסודרת 

כנראה שניתן לציין שנה זאת כתחילת גוויעתה של ארוחת הערב המשותפת בחדר האוכל בטרם . כזה
 .שעברנו ללינה המשפחתית

נקודות  155קרטון של  בארכיון מצאתי כרטיס. לקניות במרכוליתכל חבר קיבל נקודות חודשיות 
פתחו גם  1692-רכולית היו בצהרים ורק בשעות הפתיחה של המ. מוצריםכשהחבר לקח שנוקב 
המרכולית הפכה במהירות למוסד מרכזי בחיינו ועל שירותיה הטובים . שני וחמישי, צ"אחהפעמיים 

במסיבת סיום השנה האזרחית חולקו פרסים ובין היתר נבחר ". ענף השנה"בפרס  1691זכתה בשנת 
 ".ענף השנה"הציבור  ידי-על

כך ממש . מטבח ילדים: לל ריק שהתרחשו בו בעבר פעילויות חשובותחבמבנה המטבח כיום נותר 
חדר הלחם וחלק , (לא האקונומית)משרד של מרכזת ענף המזון , מחסן של האקונומיה. קראו לו

על סולם זה טיפס . מי שיעיף מבט למעלה יבחין בדלת קטנה ממנה משתלשל סולם. מהמטבח הכללי
היום הם של חלל זה והאקונומיה . י בחיי התרבות של פעםנדבך מרכז, של הסרט השבועי קריןהמ

 .1679שרידי הצריף הגרמני שחלקו השני היה חדר האוכל עד לשנת 

תכנון כשבבסיסו בניית -בקרוב יוזמן מהנדס מטבחים שיציע רה? ומה יהיה על החלל שנותר
 .כדאי להמתין. שירותים ציבוריים
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 שוב החיטה צומחת
אבל אחד אמנם רק דונם . שדה חיטה( שוב)אני רואה , בהליכתי סביב המשק, בשבועות האחרונים

ויש סיפור מעניין מאחורי השדה . המראה מלבב ומעצים את ההרגשה של משק חקלאי אמיתי
. המצפהשל הרפת מול ( לשעבר)החיטה נזרעה על שטח האספסת . ששיבוליו בשלבי הבשלה אחרונים

. צנרת ועצות, כלי עבודה, זכתה לתמיכה של חקלאים רבים שסיפקו זרעים חיים פרחיל ש תויוזמ
הוא לחדש את חג  ,על החגים ברביביםרעייתו של ננסי ה לתואר שני שמקורו בעבוד, הרעיון של חיים
נחגגה , י ראשוני התנועה הקיבוציתיד-למצוות הנפת העומר מקורה בתנך וחודשה ע. העומר ברביבים

, במסגרת ההתעוררות התרבותית העכשיווית נחוג את חג העומר בפסח הקרוב. רבות ברביביםשנים 
 .למחרת הסדר

תלבושות , בינתיים גם גילה את החרמשים החלודים מפעם. כמו פעם, חיים זרע את החיטה ביד
 .קריינים ורקדנים שעדיין זוכרים את המלאכה, הרקדנים הישנות וגייס קוצרים

התוצאות הכלכליות אינן , עם העלאת תעריף המים המליחים, ן חיטה אלא שכיוםבעבר גידלנו כא
החלקה הקטנה מול . ור חילשדות החיטה הנרחבים שלנו הם בשטחי בר. מצדיקות את הגידול

טקס קציר העומר , כאמור. המצפה מושקית במים מליחים מממטרה אחת שחיים מעביר בשדה
ם שבעה שבועות מהחל חרמש בקמה יככבו השיבולים יתקיים בשדה בשבת שלמחרת הפסח ובתו

 .בטקס הבאת הביכורים בשבועות
 0559אפריל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תמונת השער
דירות  15. 'רואים את התקדמות הבניה בשכונת השער ג, מזה כחצי שנה, בהליכה סביב הקיבוץ

יטו להיות ובי שני הנדסאי בנין שעבדו כשכירים והחלרניב וי –" איכות הנדסה. ר.י"חדשות שבונה 
זכו במכרז , ס ירוחם"לאחר שבנו מבנה תעשייתי ברמת חובב ובונים את מתנ. קבלנים עצמאים

 .'לשער ג

אתר הבניה של השכונה מגודר וניצב עליו שומר על מנת למנוע גניבות והסתובבות של סקרנים 
פנימית של נכנסתי לדירה שרואים בה כבר את החלוקה . קיבלתי אישור כניסה. שמסכנים את עצמם

. שמייקר מאד את הבניה( מרחב מוגן דירתי)ד "ממ –לראשונה ברביבים  –הדירה כוללת . החדרים
הדירה . שלא נדע. בעזה" חורף חם"מבצע דרישת פיקוד העורף כחלק מלקחי  פי-לד נבנה ע"הממ

ים עשר שנ. על הגבעה, שכונה האחרונה שנבנתהבמדירות  15%-נראית מרווחת ואכן היא גדולה ב
עברו מאז וההגדלה בהתאם למגמה ברביבים והחלטת האסיפה להתקדם עם הזמן אך לא ליצור 

 .פערי שיכון גדולים מדי

לראשונה בבניית שכונה חדשה ובהמשך להרחבות בשכונת , הדיירים רשאים להוסיף חדר מכספם
במקום למשפחה עם ארבעה ילדים שזכאית לחדר נוסף מיקומו אינו : חידוש נוסף. הפיסטוק

 .אסבסט והטיח התרמי ידאג לבידוד/הבתים לא יכוסו בגגות רעפים. ב-המרפסת כמו בשער א

במקביל יתחילו עבודות הפיתוח והתשתית . התכנון הקבלן יסיים את עבודתו בנובמבר ל פיע
כולל התלולית לאורך הגדר שתפונה , עבודות העפר(. גז מרכזי, מים ותקשורת, ביוב, שבילים)

לעבודות . ובעות מסידור הבתים במתחם כך שהכניסה לבית תהיה עם מדרגה אחת בלבדנ, בהמשך
 .הפיתוח קיבלנו מענק ממשרד השיכון שחידש את התמיכה בפריפריה
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 שנות אולפן 01

. בחגים ובחברת הצעירים, בעבודה: השנים האחרונות היה האולפן חלק מהנוף הרביבימי 25במהלך 
 .95 כחי מספרוזור הנוהמח

עם בואם של המתנדבים לאחר מלחמת  1699כאולפן עבודה של הסוכנות היהודית הוכרנו בשנת 
משנות . עד לשנות התשעים היו רוב התלמידים תיירים ומיעוטם עולים חדשים. ששת הימים

בית "חלקם משתתפי התוכנית , התשעים התקיים בכל שנה מחזור אחד של עולים מחבר העמים
י קהילות יד-לנבחרו ע" עוצמה"חניכי ". עוצמה"ומחזור שני של בני נוער מתכנית ". במולדתראשון 
 1666מאמצע . מנהיגי העתיד והגיעו לשנה בארץ שכללה את אולפן רביביםלב להיות להם "ארה

שלא עבדו  17בתכנית זו הגיעו בני . וריםהפני ל( מחבר העמים)טודנטים ס –ה "התחילה תכנית סל
 . כל ימות השבועאלא למדו בקיבוץ 

החלו ללמוד באולפן חברי תנועות נוער , עם היחלשות העליה מחבר העמים, מראשית שנות האלפיים
הם הגיעו כקבוצה מאורגנת עם תכנית מובנית לשנת שהות . זילנד-אוסטרליה וניו, מדרום אמריקה

וע השתתפו עולים באולפן שהסתיים לפני שב. במסגרתה למדו אצלנו מספר חודשים בישראל
( ונמשך)במקביל התקיים . גרמניה ועוד, פרו, דרום קוריאה, צרפת, בריטניה, ב"ותיירים מארה

 .אולפן של חברי תנועת המכבי הצעיר ממקסיקו

שני .  בראשית יוני יתחיל אולפן עולים שהרוב בו יהיו אנשי בית ראשון במולדת שעלו מארצות שונות
 ישהורוב משתתפי התוכנית , כאן יגורולבודדים ופרט לחמישה שהתכנית פתוחה גם : חידושים

 .במשאבי שדה

אולפן רביבים הוא לא רק מהוותיקים בקיבוצים אלא  –למרות הקשיים והשינויים בסוג התלמידים 
ובמסירות כאן  של החברים את הסיבות אפשר למצוא ביחס החם. האולפנים ששרדו 12-מאחד גם 

בוודאי שנשארו בליבם , שעברו את האולפן נקלטו ברביבים ואם לאחלק מהאלפים . של הצוות
 .זו הציונות שלנו. הקיבוץ וישראל, כרונות חמים על רביביםיז

 0559מאי 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 אשר הגיעו לרביבים מראשוני העולים, סטיב ארנולד לעילוי נשמתו של

 
                                                         יענקי דודל

בליל שבת בלט בקהל חלקם הגדול והנאתם של " דרכים כפריות"בקונצרט המצוין שנתנה להקת 
בראשית הרומן שלנו עם קבוצה זו החל . הגדרה ישראלית לדוברי אנגלית כשפת אם, סכסים-האנגלו

 להפניית עולים ל הציע למזכירות התנועה לראות ברביבים יעד"ז כשאברהם קלוסקישנות השישים 
 .ב"מאוחר יותר יצאה משפחת קלוסקי לשליחות בארה. והכשרות של תנועת דרור מצפון אמריקה

הכשרות  חמשאחריה יצאו משפחות נוספות וכתוצאה מפעילות זו הגיעו אלינו בשנות השישים 
משנות השבעים הצטרפו לרביבים גם מתנדבים שלמדו באולפן . ת עבודה ולימודיםולתקופ" דרור"

של בוגרי תנועת דרור עלו לארץ צעירים מאד ומתוך אידיאולוגיה להתמזג בחברה . ועשו עליה
לכן הם . עם כל קשיי ההגירה התרבותית והחברתית שכרוכים במהפכה זו, רביבים ושל ישראל

בניגוד לעולים שלאחר מלחמת ששת הימים שדברו עם ילדיהם , הקפידו לדבר עברית עם ילדיהם
. רוח התקופה כשקרנה של האנגלית בעליהשינוי זה נבע מן הסתם גם מ .אנגלית( שנולדו ברביבים)

 .מאפיין נוסף לבוגרי התנועה היה שנשאו לילידי הארץ

 .דוברי אנגלית כשפת אם 39היום חיים ברביבים 
 0559יוני 
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 כושר ואושר
, הירותדקות תוך שהמכשיר המשוכלל מאפשר לי להגביר מ 15-מ ב"ק שניעליתי על ההליכון והלכתי 
מראה את מספר הקלוריות כבונוס ו, לעקוב אחרי הדופק שלי שעולה, להעלות את שיפוע ההליכה

וקינחתי בכוס מים קרים ( יש גם נגן דיסקים)יזיה חדישה ווברקע מרצדות תמונות מטל. ששרפתי
 !היה כיף. מהמתקן החדש

 חדר. עבור בנו אלוןבנה בחדר ההתעמלות הישן גלדיאטור משקלות  כשדן חכליליהכל התחיל 
. שכן במקלט של האולפן, אם ניתן לכנות כך את המכשירים הספורים שהיו שם, הכושר הראשון

כאן כבר הוצב לראשונה . למקלט חדר האוכל 0555משם הועבר לבטונדה מול הרפת וממנה בשנת 
חוק  פי-לע –לבדיקות הרפואיות שנערכו לא מכבר . 10מספר המשתמשים לא עלה על . הליכון

 .נקווה שלא כולם יגיעו יחד להתאמן. מתעניינים)!( 135הגיעו  –הספורט 

כמו שהיו בחדר כושר הישן אבל הציוד הוא ( מתיחות ומשקלות)למעשה הוצבו כאן מכשירי הכושר 
ממקורות  מכשירים שהגיעוולא אוסף של " אוניספורט"י חברת יד-לסופק ע ,(עם אחריות)מקצועי 

לחדר : חידוש חשוב(. בקרוב)שני הליכונים ואופני כושר : ף הותקן גם ציוד ארוביבנוס. בלתי מוכרים
 .כושר החדש יש שירותים צמודים

לוח : כמקובל בימינו בהסבת מבנים נתנו כבוד למעבדת הטבע של בית הספר ששכנה כאן שנים רבות
 .החשמל המקורי נשאר במקומו וכן הפודיום של המורה שצופה מחדש

חדר הכושר : קן התאפשרה הודות לעזרת העמותה לקידום הספוט במועצה האזוריתההשקעה במת
נקווה למשתמשים רבים . נראה לעין שהושקעו כאן הרבה כסף ומחשבה. ממוזג ומזמין, מרווח

 .אושראת הירגישו ותרגול במשקל אחרי היראו כמה ירדו , שיתבוננו על עצמם במראות
 0559יוני 

 

 
 ןטורניר לב
שהיו מהראשונים  סטיב ארנולדומיכה גושן ונה התקיים טורניר טניס לזכרם של בשבת האחר

סככות צל הגנו על קהל הצופים בסמוך לפינת הישיבה המוצלת שנתרמה . ששחקו טניס ברביבים
, שחקני עבר ושחקנים בהווה, בקהל היו בני המשפחות. אינגה גוטשלק אמו של מיכה ידי-עלבשעתו 

 .לאחר טקס וברכות הטורניר יצא לדרך. ם כדי להעסיקםולילדים הובאו משחקי

מגרש הטניס התיקני נחנך . כיום" הכיכר", הטניס התחיל את דרכו ברביבים על מגרש הכדורעף הישן
מיכה גושן וסטיב . וכעבור שנתיים הותקנה עליו תאורה שהרחיבה את שעות האימון 1670בשנת 

בשנים הראשונות שחקו טניס . ד הספורט הלבן ברביביםארנולד היו הדוחפים לבניית המגרש ולמיסו
אחיה , ף'ג. ארצות הבריתמ ף וינסטון'גכאשר הגיע לכאן  1673המהפך התחולל בשנת . רק בודדים

ף לימד והדביק באהבת הטניס 'ג. שהה כאן מספר תקופות כמתנדב, ון אפשטיין משדה בוקר'של ג
 .ום עבודתועשרות חברים וילדים ואימון הילדים הפך למק

, הוא היה מסוג המשוגעים לדבר שהאמינו. מיכה ירש את אהבת הטניס מאביו בקרית ביאליק
התקיים טורניר בו  1679ביוזמת מיכה אורגנו מספר טורנירים ובשנת . התעקשו ולבסוף הצליחו

 נערכו 1696לאחר פטירתו של מיכה בשנת . השתתפו ששת ישובי המועצה ואורי אולניק זכה בגביע
הפעם הטורניר . באחד מהם זכה קני הולנברג, שני טורנירים בארגון מחלקת הספורט של המועצה

 דורי מתקיבמקום השני זכה . שבע-מבאר גלעד כהןבמקום הראשון זכה . רביבים ידי-אורגן על
 .חיים פרחיובמקום השלישי ( תושב ברביבים)

 .שתנציח שני חברים יקריםמי יתן וטורניר זה יהווה תחילתה של מסורת ספורטיבית 
 0559אוקטובר 
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 01הילד בן 
א "ח. ומה השתנה מאז  ת ההתחלהלהזכיר א, הזדמנות לעצור. שנה נחנך חדר האוכל 35היום לפני 

בצד , הוא בוודאי אחד משני המבנים המרשימים והגדולים בקהילה( וכל המבנה של ענף המזון)
 .ת הסיפורים שליוו את חיינווכמאמר שירו של בנאי הוא אוצר א. האולם

( 1601)מאחורי של גן השעשועים של היום , (1623נחנך )בנקודה הישנה : א של היום קדמו שלושה"לח
 .שבשרידיו נמצאת האקונומיה של היום( 1606)א הגרמני "וח

, מסיבות ריקודים, חווינו בו לילות שבת. א מהווה את מקום המפגש העיקרי של החברים"ח
היתה השינוי ( 0550)הפרטת המזון . כמקום אכילה עבר שינויים רבים. ואסיפות סוערותקונצרטים 

הרחיבה את מגוון קדמה לו פתיחת המרכולית ש. המהפכני ביותר וחוללה שיפור דרמטי במזון המוגש
מטבח "א היה אגף שנקרא "בח. האיצה את האכילה בבתי החבריםהמזון הנגיש לציבור ובדיעבד גם 

ארוחת במהלך השנים ". א רק עם הוריהם"יכנסו לח 9ילדים עד גיל "תאם להחלטה שבה" ילדים
מספר . התקצרה!"( 6נא לסיים את האכילה עד לשעה )"הצהרים התארכה מאד ואילו ארוחת הערב 

 . האוכלים וסוגיהם התרבו עם התווספות השכירים והתושבים

גם היום . חתכים סוציולוגיים קבועים יפ-להישיבה איננה במקומות מקריים אלא ע? מה לא השתנה
את החדשות העיקריות למרות  מלקטכאן אתה . למבטים סקרניים" חברים מפעם"זוכים אורחים ו

 –הבקשה שמתפרסמת מדי פעם . הרעש שאנו כמעט לא שומעים עד שאורח מפנה את תשומת ליבנו
 .לא השתנתה –א "לא להוציא כלים מח

 חני פריאל, מרכז ענף המזון מיכאל זילבר, יןימענף הבנ תשמוליק עשבהקמת המבנה פעלו 
-הבניה בוצעה על. שלי ניסיםאדריכלית המבנה היתה . א"ל מרכזת ח"ז ארזה שרוףוהאקונומית  

ליאון ידי -ובוצע על גיה זילברידי -במעלה המדרגות נקבע תבליט עץ שתוכנן על". בונה-סולל"ידי 
הבן ) נמרוד פריאלה חגיגית ובשער העלון נכתבה בקשתם של א נערכה מסיב"לכבוד חנוכת ח. מנור
  .נשאר אקטואלי". שיהיה אוכל טעים וללא שומן: "שהיו כבני שש אופיר לבביו( של

 0559נובמבר 

 
 

 קילומטר מעזה 02
כל הימים והלילות המסוקים והמטוסים טסים מעלינו מערבה ובפרפראזה על דברי ראש הממשלה 

ההרגשה השתנתה באחת עם כניסתם של הכוחות ". אותה עזה אינהו ים ועזה הים אות"יצחק שמיר 
הביטוי . סדירים ומילואימניקים, הקרקעיים והדאגה שמלווה אותנו לחיילים בכלל ולבנינו בפרט

האזרחים צמודים למסך הקטן גם  0ב מערוץ "כפי שאמר לי שהעיקרי לכך הוא בהיצמדות לחדשות ו
 .ושוב כי כשהתותחים יורים הנושאים הרגילים מאבדים מחשיבותם אם החדשות ממוחזרות שוב

רביבים התגייסה כפי שהיא יודעת וקיבלנו כאן . עופרת יצוקהלמבצע  13-בים ביום ההדברים נכת
 35הניבה תוצאות והצלחנו לפנות " העוצמה שבשותפות. "שבע-רבים מתושבי עוטף עזה ומבאר

 31-ב. ה מתארחים כאן רבים בסידורים פרטיים של המשפחותבנוסף לאל. נפש 155גרים בהן דירות 
-להם הוזמנו ע. נערים מקיבוצי הנגב 055נגב מסיבת סיום השנה בהשתתפות -בדצמבר התארחה בחי

 .המועצה והנעורים שלנו ידי

בדרך כלל אין יתרון למרחק שלנו ממרכז הארץ אבל בימים אלה נאמר תודות לוותיקים שהביאו 
נדמה לי שאנחנו תורמים . על היושבים בעורף מוטלים חובות. מ מעזה"ק 20במרחק אותנו לעורף 
 . את חלקנו

 0556ינואר 

, שתחילתו במלחמת המפרץ, תיק הביצוע. נפש 055אירחנו כאן  0512בקיץ  צוק איתןבמבצע 
קליטת תושבי העוטף ואחרים כרוכה בפינוי . איפשר לנו התארגנות מהירה ,השתכלל עם השניםש
הקמת בתי ילדים זמניים ותוספת גדולה של מזון , כולל חיילים ובנים שעבר לגור עם הוריהם, ירותד

 .לחדר האוכל ולכלבולית
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 םותודה לסיני
טלפוניה וחדר שרתים לתפעול הסיב , יזיהווטל: הלכתי לבית התקשורת שמחולק לשלושה אגפים

בשעה טובה עברנו לאינטרנט . על המוגמרסורי לידה רבים אפשר לברך יאחרי תהפוכות וי. האופטי
 . 05רוחב פס , בסיב אופטי

תחילת האינטרנט לחברים היתה באמצע שנות התשעים כשהשימוש בו חסם את אפשרות החיוג 
ליזום התחברות ( 0552שנת ) לוימנשה חיסרון זה והקצב האיטי הביא את . הטלפוני הרגיל

חברת . מנויים 005אליה התחברו ( ם למשתמשומודֶ  במרכזיה" פיצה)"  A.D.S.Lלאינטרנט בשיטת 
 .ספק האינטרנט תהבזק ספקה לנו את התשתית ובזק בינלאומי הי

את  תבזק מספק. A.D.S.L-נשארו ב 25-מנויים ועוד כ 095מחוברים , עם המעבר לסיב האופטי, כיום
בניית . ינםם אינם עובדים בחיהלהיות ספק האינטרנט ושנ כההקישור ובזק בינלאומי ממשי

הם הכינו . ל בעלת ניסיון עשיר בקיבוציםי חברת רוטָ יד-להתשתית המורכבת והיקרה נעשתה ע
 עמי-ישי בןי יד-להרשת מנוהלת ע. למעט המוסך –! נקודות 055 –תשתית בכל המבנים בחצר 
 .שקיבל  הכשרה מתאימה

, לטפל בהתקנת התשתיתוכעבור ארבע שנים הוחל  0553-המעבר לסיב אופטי נפל בהצבעת קלפי ב
 .1699ארלס קאו הסיני שהמציא את הסיב האופטי עוד בשנת 'ותודה לצ. אכן לידה ממושכת

 0556מאי 

 
 ברביבים בועותמקורות חג הש

 בשנות החמישים? "בכל שנהכ"האמנם . השנה כבכל שנה נציין את שבועות בחג השדה המסורתי
תחרויות תממש בעיקר בתוכנו של החג היים אמיתוהשישים כשברביבים התקשו להציג ביכורים 

בגולה נקרא החג . החלפת גלגל של עגלה ועד מרוץ מריצות ,ממשיכת חבל דרך: בין ענפיםהיתוליות 
רביבים . מתן תורה ועם חידוש ההתיישבות החקלאית נעשו ניסיונות שונים לעצב אותו מחדש

 .ינו במהלך השניםהשתלבה בניסיונות אלה ואתאר שלוש הצעות מעניינות שהעל
בנוסף לתחרויות שנערכו במטע . כך קראנו לחג השדה שנפל בסיום עונת קטיף המשמש משמשיאדה

חג שדה . מסורת זו נמשכת עד ימינו, חיפוש סוכריות בתוך ערימת קש, הומצא אירוע מיוחד לילדים
ובכך שידרג אותו ( 1699)ידי בני אוסדון שהעביר את האירוע לבריכת הזפת -במתכונתו היום עוצב על

בנוסף למצעד הכלים החקלאיים ויעף היונים בני הכניס למסורת את . לאירוע מרשים וחגיגי במיוחד
 .'סל הביכורים הענק ממנו קופצים ילדי כיתה א

נגנים ורקדנים רבים היתה החוויה הכי חזקה שזכורה לי , בביצוע שחקנים מגילת רותההמחזה של 
 .ם במגילה משלבים מסורת יהודית יפה עם הוויה שמתאימה לחיינוהאירועים שמסופרי. מהחג

האתר . עוד בשנות השישים (חברת רביבים בעבר ואמה של דגנית גדיש)תמרה שמיר היוזמת היתה 
הקהל ישב על חבילות קש ועל רקע שמי הנגב הבהירים . בריכת הזפתבריכת קובלנוב שליד יה ה

-ססגוניאירוע . אפקטים של תאורה מרהיבהבהמחזה וב ,בריקודיםהוקראה כל המגילה שלוותה 
 און-ידי נילי בר-ועוצב על( כיום מתבן של הרפת" )בריכת החָסֶקה"משך להומיוחד זה הועבר ב קמאי
ביצוע מגילת . לכבוד חג מתן תורה -הומחזו פרקים מהתורה , במקום מגילת רות, בחלק מהשניםכש

. על המקלט ליד חדר האוכל ת הבמאית בחרה למקם אותהכשמרילין פר 1662רות הגיע לשיא בשנת 
 . אז הרתיעה אחרים לנסות שוב מרילין השיגההרמה שדומה ש

 הועברחג הלחם . ציון בשנות השמונים לא צבר תאוצה-לה בר'שהחל עם יוסתיקון ליל שבועות 
עלון עם ולקינוח שאילתא שקראתי ב. נגב לשמחת הילדים ואופי הפיתות-בשנים האחרונות לחי

 (.1690" )?במה נכסה לילדים את הראש מתחת לזר", המעבר לתיתולים
הארוחה החלבית על המדשאות סביב חדר האוכל קבלה תנופה עם הקמת המחלבה שלנו ומשתלבת 

 ?מישהו יודע למצוא לה סימוכין בתורה, אגב. במסורת היהודית לאכול בשבועות מאכלי חלב
 0556מאי 

 

 שבועות ו שבוע

 

 

 

 

 

 

 

 

 במועדון" תיקון"מעבירים  עתי קוהו און ריפמן
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 הוציא קיטור
הקראווילות בדודי שמש וזו הזדמנות לכתוב על ההיסטוריה של " קושטו"בשכונת מול הפיסטוק 
 . חימום המים בקהילתנו
 היה החצרן ועבודה זו כללה גם את השרברבות וחימום מים אורי ברגמןבתחילת שנות החמישים 

וגז עד שאורי העביר דוד )!( במטבח בשלו על פרימוסים  .ר נפטתנוב, קלחות הציבוריותמכבסה וללמ
נמתח אליו קו ( 1609)עם הפעלת חדר האוכל בצריף הגרמני . קיטור ממפעל פארן בנקודה הישנה

עם בניית השירותים בדירות החברים עלתה צריכת המים . קיטור על פני האדמה וזה קיים עד היום
למעט שנים . כיום משרת אותנו הדוד החמישי. תאם היה צורך להגדיל את דוד הקיטורהחמים ובה

 .דלק זול יחסית, ספורות בהן הדוד עבד על סולר עובדים עם מאזוט
שנים ומאמצע שנות התשעים  15 קני הולנברגאחריו , שנה 35-אורי ניהל את הפעילות למעלה מ

דודי ) חמים מהמערכת המרכזית למעט שכונת השער רוב השכונות מקבלות מים. ולדימיר אופנגנדן
תקנו לא מכבר דודי חשמל וס בו ה"ואזור ביה( דודי שמש)שכונת הפיסטוק ומול הפיסטוק , (חשמל

 .עם קריסת קו המים החמים
. קווי המים החמים היו מברזל ואלה שהחלידו הוחלפו בקווי פלסטיק שעמידים בטמפרטורת המים

בשכונת הגבעה . היות שהמחברים שהותקנו בשעתו לא היו מפלסטיק מתאיםובכל זאת יש פיצוצים 
 . בלבד המערכת עמידה לטמפרטורה הנדרשת

דוד שמש חייב גיבוי של חשמל : מדוע בנגב החם לא מחממים מים עם דודי שמש תמיההבתשובה ל
מתקלחים כל  כי הישראלים( ניסיון משכונת השער... )ובאין הפרטה של חשמל הדוד יודלק כל היום

מדי יום . ובנוסף המערכת קיימת ומתפקדת והחלפתה תעלה ממון רב. יום ובעיקר חברי קיבוץ
 .כשאני פותח את ברז המים החמים והכל עובד אני מתפעל ומודה על השירות

 0556יוני 

בשנה האחרונה . בתוך מחסן הבגדים( על גז)בימים אלה הופעלו מכונות הכביסה החדשות : 5109
במטבח מבשלים על גז ודוד הקיטור . בכל הדירות( או חשמל בדירות מסוימות)נו דודי שמש הותק

 . עומד להתייתר

 
 סתיו, קיץ, אביב, חורף, סתיו

הנוף והריחות משתנים בהתאם לעונות , ההליכה שלי סביב המשק היא בשעת השקיעה ולכן השעה
 :קיצור תולדות חמש העונות האחרונות. השנה

השקיעות ורודות . במהרה השמש תשקע כבר בשעה חמש, מתחיל עם שינוי השעון. 0559 סתיו
ברפת מכינים תחמיץ וריחו הנעים . ההליכה עדיין במכנסיים וחולצה קצרים. ובשמים אין עננים

למתבן הובא חציר בטנים וקש . מלאכההמושך אותי לראות את חבורת רומיילי שמופקדת על 
 . החלה הנביטה, פרחי מכין לחג העומרשחיים , בשדה השעורה. חמניות

ליד הרפת נערמת רוב הגפת . מבית הבד מיתמר עשן של שריפת הגפת ומפיץ ניחוח אירופאי .חורף
התמחותו . מכלי זיתים מהמטע לבית הבד 05צור גושן מסיע רכבת של . שמדיפה ריח חזק של שמן

הכל יבש גם . וכמעט לא ירדו גשמיםהחורף התחיל , דצמבר. של צור היא בלקיחת הסיבוב ליד השער
מחממת  ההליכה. הטמפרטורות צנחו ומספר ההולכים מתדלדל. נר ראשון של חנוכה. אין עשבים

מ "מ 10פברואר הגיע ומנת הגשמים , הרתמים פורחים. ר'אותי אבל ליתר ביטחון לבשתי סווטצ
 .חם ויבש. בחדשות מודיעים שהטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה. בלבד

להליכה מתלווה . שמאלצות אותי ללכת אחרי השקיעהסופות חול עונה מקסימה אם אין   .אביב
הדשאים עולה ריח השקיית ' משכונת שער ג. ריח החציר שנאסף בגרנות של הרפת מחוץ ובתוך הגדר

. חיימה גולדמן מכין סטייק של השף, "על האש"בימי ראשון עולה מהמטבח ריח של . החדשים
 .גרעין אפילו איראני: אסם נראה גרפיטי חדשבמרומי ה

. עדיין אור 9בשעה , ביולי 00. החום העז דוחה את ההליכה לערב. חזרתי למכנסים קצרים .קיץ
בוקר שונה מהמוכרים לי בשעת -של-פוגש קהל צועדים. לפעמים צועד בבוקר המוקדם ונהנה מהצינה

עד גבול  ההזעה. שאמי המדהים והמלכלך-תבבוסתן של דיבן נענה להזמנתו לאכול מהתו. השקיעה
ביונקיה נבנתה סככת  . מסוים היא תענוג של היזכרות בעבודה הפיזית והרגשה שאכן התאמצתי

חלק : תחילת אוגוסט. חיל האוויר צולל מעלי. מחסן אחזקה החדש התרומם. עגלות חדשה
 .סיימתי שטוף זיעה. מההולכים הקבועים נמלטים לחדר הכושר

טועם : הליכה של שבת בבוקר. השנה כבר מאמצע אוגוסט הרגשתי קרירות של סתיו .0556 סתיו
המתמידים חוזרים . מהרפת מתפשט ריח המזון שמחולק עם הסלף. באורווה תאנים עם טללי בוקר

דוד שנפגע  בבית הנשיא -עץ הפיקוס בצורת מגן. משחיה בריאותית ואחרים יוצאים לשחק טניס
. רוח קרירה בהליכה: תחילת ספטמבר. זיתים והשנה בחלקת הלימניםשוב נוטעים . מלבלב

באוקטובר ירד היורה ואפילו תעלת הניקוז החיצונית . לראשונה פתחתי את המים החמים במקלחת
 .מ ונראה שהשנה תהיה ברוכת גשמים"מ 19ירדו כבר . ריח גשם עולה מן האדמה. זרמה

 0556דצמבר 

  



35 

 

 סנאים ללא אגוזים
: של לאה גולדברג" דירה להשכיר"לפי . בעה בואכה בית התינוקות מסתובבים סנאיםבשכונת הג

כרונותיה יז פי-לגולדברג כתבה ע". בקומה הרביעית גרה סנאית בשמחה ובנחת אגוזים מפצחת"
 .אגוזים והסנאים מסתפקים באיצטרובלים ובבלוטים של אלוןאין מרוסיה מולדתה אבל אצלנו 

נגב ומאז הם חלק מחיות החצר -ו מחוות האלפקות נפתחה בדרכה לחיחבילה של סנאים שהובא
אצלנו . מצפה רמון מוצפת בסנאים שהגיעו מחוות האלפקות והם מתרבים במהירות. שלנו

, בין היתר, האוכלוסיה מצומצמת והשערה אפשרית תולה זאת בעורבים המתרבים שניזונים
 .מסנאים

. אבל שם מדובר בסנאי זהוב, בארץ פרט לחרמוןנה גדלה אילל כמוגנת ולמעשה  ציפורהסנאי אינו 
חיות שאין יודעים את מי יאכלו ומי סנאים כמו שאר החברה להגנת הטבע אינה מתירה יבוא של 

אחד הפקחים הגדיר את סכנת ההתפשטות של הסנאים בנגב . גם נזקן אינו ברור... יאכל אותן
 .ברביבים לא צלח את הסנאים דניסיון של החברה להשמי". מושבה של וירוסים"כ

אצלנו הוא מסתפק בעצי . ולכן מתגורר ביערות יהםמקנן על, שמצטיין בטיפוס על עצים, הסנאי
הסנאי . העביר מבית התינוקותניקר וזוג סנאים חרוץ נעזר בבניית הקן שלו בצמר סלעים ש. האורן

אבל מדובר במין אחר של סנאי , נהנה מתדמית חיובית היות שהוא מוכן לקבל מזון מילדים והוריהם
 .שגדל בפארק היוסמיטי למשל

 .האנגלים אוכלים סנאים כגורמה אבל מדובר במין אחר של סנאי אז אל תנסו: ולקינוח
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הכוונה לחלקי . גם ברוסיה הסנאים לא אוכלים אגוזים(: אחרי הפרסום) ולדימיר אופנגנדןהערת 
 .טעות בתרגום של גולדברג. כך ברוסיתהפנים של האיצטרובלים שנקראים 

הסנאים כן מתרבים והם מתגוררים גם בבוסתנים מאחורי שכונת המטע : אהוד אבוטבולהערת 
 .אוכלים קינים של בולבולים ואחרים: נזקים. ובבית הקברות

 
 

 כמו גנבת בלילה
הראשית נגד נעלתי את הכניסה , נכון. למרות שנעלתי את הדירה היא בקרה אותי ובכל עוצמתה

השארתי את כל החלונות פתוחים כדי זה יצי יקרו לא מכבר בשכונתנו הדלה אבל בלילה קיגנבים שב
לתוך הסדינים , לתוך כל ספר, חרירדרך החלונות היא חדרה לכל . הנות מהקרירות המדבריתיל
צחתי התרחצתי וצח, קמתי, הקצתי בשעה הרגילה בבוקר. תלויה על הקירשעל כל תמונה נמרחה ו

קורי השינה הפריעו לי להבין . על השיש ובכיור היו אותות אזהרה ראשונים. משהו חרק... שיניים
 .התעלמתי ושמתי מים לקפה של התעוררות. מישהו ביקר כאן הלילהש

 

החשודה המיידית היתה סופת חול .  היו דיונות קטנות שלא ניתן להכחישן וןמטבחעל רצפת ה
שכני עדיין ? מתי היה האירוע. שנתי ערבה לי. ארגיש או אריח דבר, מעשהתחוללה בלילה מבלי שאש

? ללא סימנים ואזהרות מקדימות? ובכלל מה פתאום סופה באמצע הלילה. ישנים ולא אטרידם
הרי הסופות מגיעות לביקור בימי חמישי או שישי אחרי ניקוי ! ?ראשון-ליל-ובסתם? החזאי הזהיר
מונעת  היתה יגיינית אבל סגירת חלונות ונעילת תריסים מוקדמתאמנם זו הטרדה ה. הדירה לשבת

 .אונים-נטשתי את הבית בהשתאות ובאין .סבירהלו עוצמתה היתה חדירה 

כל התריסים היו נעולים והבית . כשהגעתי לעבודה שמחתי לראות שלבית המזכירות לא היתה חדירה
בסיום יום עבודתי מצפה לי : ועוד פרט .רהעכשיו נותר רק לברר מתי כל זה ק. כאילו כלום. היה נקי

? ואיך היה אצלכם. סופתי-קטנה למצב הטרום-יום עבודה נוסף כדי להחזיר את דירתי הלא
 ?התעוררתם מהסופה
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 ורקוויאם" סרטים ויוצרים"עשור ל
רמת הנגב  בפני תושבי מציגש" סרטים ויוצרים"בסוף השבוע שעבר התקיים כאן פסטיבל הקולנוע 

הערת :  "באורך מלא( רים'פיצ)שלושה סרטים נוצרו השנה . את היבול השנתי של הקולנוע הישראלי
 . שלושתם הוצגו בפסטיבל השנה". השוטר"ו" אדון פידלמןבוקר טוב ", "שוליים

חוה דיבון . חידוש מרענן היה השנה ביום עיון שהוקדש לשלוש סדרות דרמה טלוויזיוניות מצליחות
סייד קשוע שיתף אותנו בתגובות , "סרוגים"אפ כשספרה על תהליך היצירה של -יאה במופע סטנדהפל

לבין האמת " נבלות"ודרור סבו ניסה להסביר את ההבדל בין יצירתו " עבודה ערבית"שקיבל על 
 .ההיסטורית שאינה משתקפת בכתיבתו של יורם קניוק שעל פיו נכתבה הסדרה

. חשף בפנינו את תהליך היצירה של עבודתו כמלחין שאינו קורא תווים"( ורנקמת הטרקט)" אבי ֶבֵללי
בללי הלחין את המוסיקה לסרט ". בוקר טוב אדון פידלמן"פרק מעניין היה הלחנת המוסיקה לסרט 

מפגש מרגש ומיוחד היה עם . של אוהד נהרין" קיר"ולמופע ( סרט על ילדי הקיבוצים" )ילדי השמש"
 . דולפיןיונתן ניר וסרטו ה

-אחי, כוויתי-סלאח אל. הסרט עירקנרול מתעד את עבודתו ומקורות השראתו של הזמר דודו טסה
בעקבות הסרט . קטע מהטלוויזיה העיראקית פי-לעבשנות הארבעים מלחיני עיראק  היה גדול, סבו

של במקום הנרות )שולב לראשונה בפסטיבל מופע רוק שמילא את האולם בצעירים רוקדים ומצלמים 
שמילותיהם " בסוף מתרגלים להכל", "אני רץ)"בצד שיריו הידועים . ם-י-ה-ד-המופע היה מ(. פעם

נפלאות  .כוויתי-ר אחד יחד עם סבו דאוד אלשר דודו טסה שי( הקהל הצעיר ידי-עלהושרו 
המופע עורר געגועים . הטכנולוגיה אפשרו לדודו לשיר יחד עם סבו שנפטר קודם לידתו של דודו

 .עי הרוק שנערכו בעבר באולם שלנולמופ

 רקוויאם

. וזו נקודה לסיכום כי כנראה שהיה זה הפסטיבל האחרון" סרטים ויוצרים"השנה מלאו עשור ל
המטרה של הפסטיבל היתה לחשוף בפני תושבי המועצה את העשייה השנתית של הקולנוע הישראלי 

ההתחלה היתה . פני קהלים מצומצמיםולהציג גם סרטים לא מסחריים שרק בפסטיבל ניתן להציגם ב
, השנה. בהמשך הפסטיבל ניסה להתפרש גם אל מחוץ למועצה ובהתאמה נוספו ימי הקרנה, צנועה

ענת . התרבות שלנומוקם כל האירוע ברביבים ולכן כל כך חבל שאירוע זה ירד ממפת , לראשונה
יישר כח לענת על . הגמר לקופורשת ובכך לצערי מגיע הפסטיבל , המנוע מאחורי הפסטיבל, שרגאי

 .בזכותה ןהחוויות שזכינו לה
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 קאמרית בנגב

ל נגנים מהתזמורת הפילהרמונית של ת. השבוע נסעתי לקיבוץ שדה בוקר להאזין לקונצרט קאמרי
זו שמתקיים " חוג האזנה"הקונצרט נערך כחלק מ. השמיעו שתי רביעיות של יוהאנס ברהמס אביב

 .הדרכת מיכאל וולפהב)!( 09-השנה ה

המועדון . איני משתתף קבוע בחוג אבל נוסע מדי פעם לקונצרטים שנערכים במועדון של שדה בוקר
מאזינים ולא כולם  75-כ: הקהל גם הוא קאמרי. הוא חלל מתאים מאד למוסיקה קאמרית

זאת  גנו מוסיקהיכמו שנ, התזמורת אינה יושבת על במה אלא במפלס אחד עם הקהל. פנסיונרים
 .ואורה דת מארחת במאור פנים. בתקופת יצירתה

חיים שהיה מגיע לכאן -בהדרכת יוסי מר, בשנות השבעים, ראשיתו של חוג ההאזנה ברביבים
בשנים ההן  היו הקונצרטים . במשך השנים התפרסם יוסי בעיקר כמלחין לתיאטרון. מירושלים

נו לקונצרטים של ההרכבים הטובים כך זכי. הקאמריים חלק בלתי נפרד מתפריט התרבות שלנו
הכנר אייזק שטרן והפסנתרנית פנינה : שלישיית יובל והדובדבנים, אביב-ביותר כמו רביעיית תל

 .זלצמן

 105 עם רכישת פסנתר הכנף מתוצרת באקשטיין בראשית שנות החמישים תמורת, אולי, הכל התחיל
. חדר האוכל ומיטב הנגנים שיבחוהוהפסנתר הוצב ב. לירות באמצעות מזכירות הקיבוץ המאוחד

 .כיום הפסנתר עומד באולם

שבשנות השישים כללה מופעים של אמנים משלנו ותערוכה " לנו משלנו"ה לטוב מסורת וזכור
, (פסנתר)מיכל יפה , (לו'צ)און -דן בר: הרכב קאמרי שהתמיד מספר שנים כלל את. ששורדת עד ימינו

  (.חליל צד)מיכה גושן , (שירה)כרמלה ינוב , (ניטקלר)גבי קוה , (פסנתר)הדסה ברזלי 

. המדיה המוקלטתאין ספק שכיום הקהל שיוצא לקונצרט חי הוא מצומצם בגלל שיפור באיכות 
ובכל זאת לדעתי אין תחליף לקונצרט החי בעיקר כשנוצרת אינטימיות בין הנגנים לקהל  כמו 

 .שקורה במועדון של שדה בוקר
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 לקפה בגדדמחוברים 
במשך כל שנות . ברביבים( מ"מ 30)בתחילת שנות התשעים הוקרן לראשונה סרט על מסך רחב 

, היתה מוסד רב חשיבות בתרבות המקומית( מ"מ 19)קיומה של רביבים הקרנת הסרט השבועי 
להקרין סרט על מנת . על אחד הדשאיםובקיץ בחדר האוכל , "תרגום בצד"בתחילה ללא צבעים ועם 

להכשיר מקרינים ולהביא סרטים ממפיצים , לרכוש מקרנה גדולה ויקרה היינו חייביםסך רחב על מ
 .פרטיים

היה הסרט האזורי , מלון דרכים בלב מדבר מוהאביבב "בארהמתרחשת  ועלילתש, "קפה בגדד"
מקרין , א מקרנה כבדה"הבאנו מת: מ היתה מבצע"מ 30הקרנת סרטי . הראשון והאולם היה מפוצץ

, יזיהוווהעדפת הצופים את הסרטים בטל, בחלוף השנים. וכמובן את הגלגלים הכבדים מומחה
 . התמעט הקהל עד שהופסקו ההקרנות

חשבתי " ערי הסרטים"בשל מסכי הקולנוע ברמת הנגב ופריחתם עם סיום פסטיבל הסרטים השנתי 
מתי הקמת מועדון בגיבוי מחלקת התרבות של המועצה יז. שונהשיש טעם לניסיון נוסף ובארגון 

אלגנטיות , הארטיסט, פרידה: סרטים מובחרים ארבעהמראש על  להתחייבצופים הוצע לקולנוע בו 
הוקם . שרגאיי ענת יד-עללכל סרט קדמה הרצאה קצרה שניתנה . של קיפוד והשבוע מחוברים לחיים

ם אבל נרשמו נרשמי 155של " רצפה"קבענו ". האוזן השלישית"צוות לבחירת הסרטים מהמאגר של 
א צופים שהעדיפו ל )!(195למעשה הגיעו לכל אחד מארבעת הסרטים . וחשבתי שהרעיון קרס 95רק 

 .קהל כזה נותן מרץ להמשיך. כרטיסים בקופה להתחייב מראש אבל קנו

ובמקום הגלגלים הכבדים  עבר למדיה דיגיטליתעולם ההקרנות . אלא שהתעוררה בעיה לא צפויה
עלינו לרכוש מקרנת קולנוע מתאימה וזו יהיה . יגיעו על דיסק בעתידם הסרטים מגולגליהיו עליהם 

נחנו ממשיכים בסדרה נוספת בינתיים א. אני מקווה שהמועצה תרכוש את המקרנה. השקעה יקרה
 .ממליץ לעקוב אחרי הפרסומים. של ארבעה סרטים מספטמבר
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 הצגת הקולנוע הראשונה
ון קודים תודת המדינה על לשבו הובעה ב אבא אבןמכתב משר החוץ   מזכירותהתקבל ב 1675בשנת 
 את גודל ההערכה שהביע משרד החוץ ניתן להבין לפי המתנה. קלוד רו( החבאה: ודוק)אירוח 

מכתבו של אבא אבן לא פורסם לחברים בשל הסודיות של . מקרנת קולנוע חדשה: שצורפה למכתב
והנה חלפו כשני דורות . מון רב שלא יכולנו להרשות לעצמנומקרנת הקולנוע עלתה מ. הפרשה

 .שוב קיבלנו מקרנה במתנה. והמקרה חזר על עצמו

, ליד הרפת, מעמיד את האוטובוס במכתש בנקודה הישנה היה שמוליק איסקוב: נתחיל מההתחלה
עליו הוקם , "בור"בהמשך נדד בית הקולנוע ל. והנה לך בית קולנוע קייצי בנגב עליו נפרש סדין לבן

 .הישיבה היתה על הדשא וכך צפו בסרטים. מסךשני עמודים גבוהים שעליהם נפרש ה, הארכיון
אחת הצורות  הישיבה היתה על הדשא ליד הזית וגם זו היתה, לפעמים נפרש בד על מיבנה הספריה

שישי הגיע ממחלקת הקולנוע של ההסתדרות באוטובוס אגד של יום )!( הסרט השבועי .לראות סרט
בימים שלפני הטלוויזיה והאינטרנט הקולנוע היה הבידור העיקרי של החברים . והוקרן בימי ראשון

  .או סרט בצבעים זכה לקהל צופים גדול" תרגום בגוף הסרט"סרט עם . בנגב הרחוק

הותקן תא הקרנה אליו טפסו על סולם ברזל עולה ויורד לעולם  הגרמנימשנבנה חדר האוכל בצריף 
כמו ... בתא המורם מעם ישבו המקרין והמתרגם אבל לא תמיד היתה סינכרוניזציה ביניהם. הדמיון

ניתן לראות את חריץ עד היום . שקרה לגלגל הראשון של אותלו שהורץ לידו התרגום של הגלגל השני
 .ההקרנה על קיר העץ שפונה לאולם

בשנות  .ים לתא ההקרנהכשעברנו לאולם הותקן מראש מנוף עם גלגלת להעלאת הגלגלים הכבד
החלק המייגע בתהליך היה גלגול הסרטים מהגלגלים שהגיעו . מ"מ 30התשעים עברנו להקרנת סרטי 

 .סרט הוקרן פעם בחודש. מהמפיץ

מתברר . זה שמו של הסרט שיפתח את הפרק החדש של הקולנוע ברביבים ובאזור" ?למה זה מגיע לי"
 . שנמצאו תורמים שחשבו שקולנוע מגיע לנו

 0510מאי 

עם המקרנה החדשה הוחלפה גם מערכת הסאונד ואנו זוכים לצפות בסרטים ברמה הגבוהה : 5109
הסרטים מוקרנים פעם בחודש . הסרט מגיע כדיסק שניתן להפעילו בעזרת קוד סודי. ביותר

 .אביב-זמנית בתל-והמקרנה החדשה מאפשרת הקרנה של סרטים שמוצגים בו
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 יםשקמה ופיקוסים אחר
 בשכונת השער משך את תשומת לבי עץ שקמה יסעור-פנינה פרץכשהלכתי מאחורי דירתה של 

 . גדלה במישור החוף ובאזורים עתירי מים( מסוג הפיקוסים)השקמה . שהוא פריט יחידאי במשק

היא עץ מרשים ביותר בגודלו ובימי קדם נטעו שקמים בכל שפלת  (Ficus sycomorus)השקמה 
רוצה , "בולס שקמים"עמוס הנביא הגדיר את עצמו כ. ות היו אוכלים לאחר בליסתםהחוף ואת הפיר

לפרסום זכו דווקא השקמים . היו טעימים למאכלילומר שורט את הפירות וגורם לתהליך שבסופו 
ניסיתי ? ומה לשקמה בנגב ".גן השקמים" –של יוחנן זראי הונצחו בשיר הידוע  ןאביב וה-של תל

לנו " נמכרה"מה שאהרן נוה זוכר שהיא . אבל ללא הצלחה, השקמה לרביביםלברר מי הביא את 
 .תכונה ממש מבוקשת. והלכלוך בהתאמה, כממעיטה בהבשלת פרי

 (קרובי השקמה, עצי הנוי הידועים)בתחילתו של גן הנוי במשק היה מקובל שאין נוטעים פיקוסים 
 החליט  ,נס אהרן נוה לרכז את הנוירק בתחילת שנות השבעים כשנכ. משום שאינם מתאימים לנגב

. אהרן נטע כמה פריטים ואלה הצליחו מעל למשוער. לנסות למרות האזהרות של המומחים
. ובסמוך לתלתון הצעיר ארזה חולתיליד , יעל ויוסי אילמול ביתם של , ליד מחסן הנוי: דוגמאות

 .הפיקוסים מגיבים חזק למים וכשניטעו בתוך דשא צימחו נוף ענק

אביב ולא -היא אינה ידידותית לשכניה לא בתל, ואף יותר, כמו בני משפחתה. שקמהזור לנח
יוצרת סכנת החלקה להולכים על המדרכה , שכן הפירות שלה מלכלכים את הסביבה, ברביבים

קמחי -בעבר התמזגה שקמה זו עם חלקו הצפוני של בוסתן. ומשמשת מקום חניה ומסתור לעטלפים
ל "המטרדים הנ למרות קרבתה לבית הוחלט להשאירה אבל בשל. ה של פנינהשנעקר עם בניית בית

השקמה אינה יתרון שיצדיק את קיומה והסתגלותה המצוינת למים מליחים . הנוף שלהרוב נכרת 
וביתר עוז ומומלץ  התחדשהעץ למרות הגיזום . במשק איכנראה פריט יחידשליד פנינה תישאר 

 .הגיזום המתקרב פניל( בעיקר בגזע המרשים)להתבונן 
 0515נובמבר 

 

 

 

 !?זקני רביבים זוכרים 
 ל"מלאך ז-מוקדש ליואל דה

 .וגרמה לנו מפח נפש גדול באשר לגשמים ולצמיחה העתידית במדבר מסביבנו ההסתיימ 0515שנת 

המידע מפרט את . 1632/1630החל מעונת , שנים 72מונחים לפני סיכומי הגשם ברביבים במשך 
ידי הבריטים -כפי שנרשם על, השנים שלפני העליה על הקרקע 15כולל , ף ובכל חודשהגשם בכל חור

 . ל"יואל ז ידי-עלרוב הנתונים רוכזו . 'עסלוג-בתחנת המשטרה בביר

בחורף זה הסיכום . מ"מ 39בלבד עומד על  סוף דצמברשנתי בחודשי החורף עד -ממוצע הגשם הרב
מצאתי שני חורפים ? ד מהשוואת עונה זו לחורפים קודמיםמה ניתן ללמו. מ בלבד"מ )!(1.2עומד על 

איך . 1666/0555וחורף  1690/1693חורף (: כל מספרי הגשם ברשימה זו מעוגלים)עם נתוני גשם זהים 
 .מ בהתאמה"מ 29-ו, 33עם , רע מאד –התשובה היא ? הסתכמו חורפים אלה

 050בו ירדו  1676/1695תר היה בשנת החורף הגשום ביו. מ"מ 150שנתי עומד על -ממוצע הגשם הרב
-שני שליש מהגשמים בחורף יורדים ברביבים בחודשים דצמבר!  מ כלומר פי שנים מהממוצע"מ

-אמנם ינואר רק בפתחנו אבל על. 73/72מ בחורף "מ 153פברואר והשיאן הוא חודש ינואר עם -ינואר
השוויתי בין שבעת העשורים . נופי הסטטיסטיקה ניתן כנראה להסיק ששנה ברוכת גשם אינה בפתח

. מ"מ 109ובממוצע ירדו בו  1660ועד  1692העשור הגשום ביותר היה בין השנים . של מדידת הגשם
 .מ גשם בלבד"מ 99וירדו בו  0550העשור השחון ביותר היה העשור שלאחריו עד 

 .מ"מ 35ועד סוף דצמבר ירדו ( מ"מ 102)אשתקד היתה שנה גשומה 

 0511ינואר 

 .שנתי-מחצית הממוצע הרבפחות ממ שהם "מ 23רק  0515/0511יכום ירדו בעונת בס
 
 

 

  



39 

 

 שנים להולדת גולדה 000
 .לא מכבר השתתפתי בישיבה השנתית של העמותה שבשמה המלא נקראת מרכז גולדה מאיר לתרבות

 אינםשנה ורבים  25-של האולם והארכיון קרוב לוהאחזקה העמותה מנהלת את עניני הכספים 
 .יודעים עליה

 ". אולם התכנסויות"בראשית שנות השבעים התחלנו לקדם את נושא האולם שנקרא בתחילה 
. ל שהיה שר האוצר"דאג שבקשתנו תירשם בפנקסו הקטן והמפורסם של פנחס ספיר ז משה אולניק

אגרות חוב )ב סידר את התרומה דרך המגבית היהודית המאוחדת והבונדס "כשביקר ספיר בארה
 .התורמים ידעו שהאולם ייקרא בעתיד הרחוק על שם ראש הממשלה גולדה מאיר(. ב"ודי ארהליה

בקרה ברביבים ככל שזמנה כראש , ל"אמה של חברתנו שרה רחבי ז, גולדה: כמה קווי רקע לתקופה
. שבע-היה בקולנוע קרן בבאר( ל"אך לא להופעות מחו)האולם הקרוב להצגות . ממשלה איפשר
תפסה מקום חשוב הפעילות התרבותית ברביבים . בוקר ובמשאבי שדה טרם הוקמוהאולמות בשדה 
 )!(...הצגות ומופעי זמר נערכו במסגריה ועל דשאים שונים . בחיינו כקיבוץ

העמותה נרשמה כחוק . הל בנפרד מרביביםוהותנתה בהקמת עמותה שתנלאולם העברת התרומה 
התרומה שהועברה . ה אולניק מנהל אותה כל השניםמש. ובה חברים מרביבים ודירקטורים חיצוניים

הענקת המלגות הופסקה . מלגות לסטודנטים מהאזור הענקתלעמותה יועדה למימון הקמת האולם ו
 .משאזל הכסף

ל מבית השיטה ומשנפטר החליפו האדריכל "ז ביקלסמילק שמואל האדריכל  ידי-עלהאולם תוכנן 
 . עודד ברזליהיה בידי  מיזםסולל בונה וניהול ה ידי-להבניה בוצעה ע. ל מרעים"ז חנן הברון

נבחר ללוגו של לכן הפאות כמבנה המרשים והמאפיין את רביבים ו 10שנבנה מהווה האולם בעל  מאז
כצרכן תרבות אובססיבי אני מרשה לעצמי לקבוע שרביבים נהנית מנכס שמשדרג את חיי . הקיבוץ

 .התרבות שלנו

שימש תכליתי ו-היה דוהאולם . דור-בהופעה של להקת המחול בת 1679חנוכת האולם היתה בשנת 
המועצה  האולם שופץ במימון 0555בשנת . למופעים ולאירועים פנימיים סביב שולחנות ערוכים

בשיפוץ היה שנעשה השינוי העיקרי . סים"חברת המתנל יתהאחריות התפעולהועברה האזורית ומאז 
התוצאה היתה שמאז לא ניתן . ת שיפוע כמתבקש באולםבמקום הכיסאות ויצירהתקנת כורסאות 

הכורסאות הנוחות וביטול המעבר האמצעי מיטיבות עם קהל . לקיים באולם ארוחות משותפות
 . ס"מרכזית של המתנהתיאטרון הפעילות הפך למועדון המנויים ש הצופים ובעיקר עם חברי

 .אבל זאת אופרה אחרת בראשית שנות התשעים נחנך ארכיון גולדה וארכיון רביבים

 0511מרץ 
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 הרנוג השיטים
במבט . על השיטה שליד תחנת רביב צומחמי שיוצא מרביבים באוטובוס מבחין בהרנוג השיטים ש

טוב ומה נחמד שהטפיל חי מה . קפדני ניתן להבחין בצנתרי היניקה שההרנוג שלח על גבי גזע השיטה
נהנית  יאשיטה זו היא הגבוהה בשדרה היות שה. השיטה אינה ניזוקה וכך כבר יובל שנים יפה וגם

 עצי שיטה נוספים עליהםראים על הכביש לכיוון השער נ. בכניסתו לשכונה' ואדי קוזה'מהזרימה ב
 . גדלים הרנוגים

במים   רק מסתייע, הוא מטמיע בעצמו למעשה חצי טפיל כי. ההרנוג ידוע כטפיל של השיטה
 .אלא שגיליתי הרנוגים על עצים נוספים שאינם מוזכרים בספרות. ובמלחים שהוא מוצץ מהשיטה

מול תא הטלפון הישן של סידור רכב גדל רימון יפהפה אבל הצצה לתוך נופו הסבוך תגלה הרנוג שחי 
התביית הרנוג , בין צריפו של מרכז המשקבין הנהלת חשבונות ל, לא הרחק משם. ממנו ובתוכו, עליו
 .לאלה שלום. מרומי אלה אטלנטיתב אחר

 אחרי כמה עונותדרך כלל ב ,להיפך. השיתופיות בין הטפיל לבין הפונדקאי אינה מובנת מאליה
שם מהווה השיטה עץ , בערבה. גון גם ההרנוגמציצה של ההרנוג השיטה מתה ומצטרף אליה ביָ 

בימים אלה לא . ההסבר לחייהם הטובים אצלנו הוא ההשקיה. ממשי ביותר הנזק הוא ,מרכזי בנוף
י יד-להאבקת ההרנוג נעשית ע. פורח בצבע אדום לוהט, שעלוותו צפופה, ההרנוג ראיתי פריחה אבל

 .וכך זכינו בציפור יפה במיוחד שאזורנו אינו מובן מאליו עבורה !(לא חרק, ציפור)הצופית 

זור אילת ובכל מקרה אינו אופייני בארץ הוא התחיל את התפשטותו באמוצאו של ההרנוג בסודן ו
 הכין, בסיום לימודיו בסמינר אורנים, אהרן נוה. הוא לא הגיע בכוחות עצמו, ובכן. לרמת הנגב
אורה שליד אילת והשתיל -על מנת לבדוק את התנהגותו הביא אהרן זרע מבאר. ההרנוג עבודה על

 .ומאז הם חיים יחד באושר ובעושר, 1606זה קרה בשנת  .אותו בשיטה
 0511מאי 

 

. בחלקת התאנים הקטנה ליד האורווה ראיתי פריחה אדומה? תאנה פורחת באדום :5102אוקטובר 
מעניין מי יהיה המותקף הבא ומה יקרה לתאנה . מסתבר שההרנוג נדבק לעץ התאנה הקרוב לדרך

 . המסכנה

 
 

 עץ השעם ממש כאן
פתח , ניגש אל העץ שמאחורי ביתה, ל ליד ביתה של ננסי פרחי"ז לה יוגב'ענקילפני מספר שנים עבר 

ממש כאן . מזה מייצרים פקקים לבקבוקי יין ומצופים לשחיה" –חתך מהקליפה ואמר לה , אולר
משקים אותו  הגילוי גרם  לננסי וחיים פרחי לפרוס את חסותם על העץ הנדיב והם". צומח עץ השעם

של העץ הוא אלון השעם וברביבים יש רק  נכוןשמו ה .הצילו אותו מכיליון במים שפירים ולמעשה
 .בשכונת הצעירים –פריט אחד נוסף מזן זה 

 ברשימה זו אתייחס רק. ניסה לאקלם כאן אלונים ואלות, כמרכז הנוי, אהרן נוהבשנות השבעים 
לון המצוי והוא חלק בצפון הארץ גדל הא. למעשה עצים אלה לא ממש הצליחו לגדול כאן. לאלונים

פריטים של אלון התבור . מעל מערכות מידעשלו ניתן לראות מספר פריטים . ישראלי-מהחורש הארץ
גדלים ליד משרדי הזיתים ועל הדשא של מחסן תחפושות בשני מקומות אלה הם מושקים במים 

 .כמה עצי אלון התולע גדלים מאחורי שכונת המטע. שפירים

קל לזהותו בגלל קליפתו העבה ממנה . לונים אבל נחזור לאלון השעםקיימים זנים רבים של א
היישון  כניסת החמצן שדרוש לתהליךהשעם חוסם את יציאת היין אבל מאפשר . ייצרים פקקיםמ

, מפח פקקיםשימוש בלל מחירו הגבוה עברו לגבעיקר מפורטוגל וב ובאהשעם מי. של יין משובח
ממליץ להציץ על העץ . אבל חי שנים רבות וממדיו מרשימיםאלון השעם גדל לאט  .ביינות הזולים

 .מרשימהמאחורי הבית של ננסי וחיים שסבל בחורף ועכשיו כסותו האביבית 

-עלעץ זה ניטע : רד הזיתים ועליו שלטפריט מרשים שלו גדל ליד מש. אסיים בקוריוז על אלון התבור
ולהתכבד  השגריר עמד לבקר ברביבים. ההאמת קצת שונ. שגריר מצרים בישראל מוחמד בסיוניידי 

בנסיבות שלא  ישראליום לפני הטקס השגריר נאלץ לעזוב את . בנטיעת עץ זית בשדרת שועי הארץ
 ...הוא נתלה על אלון התבור –היות שהשלט כבר הוכן . אפרט כאן

 0510מאי 
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 'שכונת המטע ב
 .בין שכונת המטע לבין הכביש העוקף אחת האפשרויות שנבדקות לבניית יחידות שיכון חדשות היא

מזה כשלושה עשורים משמש ע למגורים ו"שמיועד בתבדונם  13 שטח שלקיבוץ רביבים מעוניין לנצל 
יש להגיש סקר עצים על מנת לקבל אישורי בניה . לעצי נוי וכבוסתנים של חברים אקלום חלקתכ
ולפיו  חייקין-שרון חפרי אדריכלית נוף די-להסקר הוכן ע. ל"בקק( יש דבר כזה ,כן" )פקיד היערות"ל

מטרת הסקר לבחון את . עצים חיים ומתים וכן מספר גדמי עצים ושיחים 105-נטועים בשטח  כ
 .המשמעויות התכנוניות והגנניות לשימוש השטח למגורים

עצים  15לעקירה מסומנים . עצים בריאים שניתן להעתיקם 27עצים לשימור ועוד  91בסקר סומנו 
חלק מהעצים בחלקה הם עצי נוי וחלקם עצי . עצים שלא ניתן להעתיקם 10ונים או מתים ועוד מנו
 .ל"ידי הקק-שרון הפיקה חוברת נאה בה מצולמים כל העצים והסקר אושר על. פרי

 היא נעזרה ברישומים ישנים של אהרן נוה ובתיעוד של גיל. עץ אחד בלבד שרון לא הצליחה לזהות
 .ה את הצילום של עץ זה לפורום של אגרונומים ברשת ובקשה עזרה בזיהוילבסוף הכניס. רביב

 ".תשאלי את גיל רביב מרביבים"התשובה המקורית ביותר שקבלה היתה 
 0510יולי 

 .0510הבניה אמורה להתחיל במהלך . על לוח המודעות נתלו תכניות הבניה :5100נובמבר 

 .בהרצה שכונת הבוסתן השם: 5109

 
 בכיכרהוצא להורג 
מותו של הדקל . נפל על הקרקע-כל החלק העליון של העץ שעליו תפארתו כרע: המוות היה אכזרי

צמרתו של . השבוע בכיכר היה דרמטי ומוחלט אבל עצים נוספים בחצר הותקפו ואובחנו כנגועים
אחד משני הדקלים במתחם בריכת הדגים שחה וכך אחד משלושת הדקלים בגינה שבחזית חדר 

 .האוכל

זה נשמע רחוק אז אבל  0556התקשורת בארץ דווחה על חדקונית הדקל מאז חדירתה לישראל בשנת 
ברחבי הנוי גדלים עשרות דקלים מסוגים שונים שהרי הדקל הוא העץ . אז זהו שכן. ולא נוגע לנו

מטילה את ביציה בגזע העץ , שמתקיפה בעיקר את הדקל הקנרי, החדקונית. האופייני למדבר שלנו
אם הטיפול . הדקל הקנרי מתמוטט מהאמיר ואילו התמרים מהגזע. חלים שבוקעים ניזונים ממנווהז

 .ניתן זמן קצר אחרי התקפת החדקונית יש מצב שהעץ יתגבר ויתאושש

הנמטודה היא כמובן . ההדברה של החדקונית היא ביולוגית באמצעות נמטודות שניזונות מחדקוניות
ייחודה שהמזון החביב עליה הם זחלים של חדקונית . בת החקלאיםמסוג אחר מאשר זו הידועה כאוי

לרגלי העצים בהם אמורות החדקוניות לטבוע ( אל תחפשו, מוסתרים)בנוסף פוזרו פיתיונות . הדקל
 .מומלץ לא לשבת בצל עצים נגועים. בדרכן אל הדקלים

 0512נובמבר 

 

 יעל צחור: צילום. הצמרת של הדקל הקדמי נפלה

הוא הותקף קשות אבל החדקוניות הניחו לו . ור מעניין קרה לדקל שבכניסה לגן רימוןסיפ :5109
אנשי הנוי הצליחו להציל לולב אחד שבגלל . אחרי שקבלו מנת רעל ואחרי שאמיר הצמיחה נפל
היום האמיר . תופעה די מוזרה שלא הבטיחה טובות, מיקומו צמח במקביל לקרקע במקום בניצב לה

 .רענן ויפה למראה, ה נראה כעץ צעירהתיישר והדקל הז
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 הליכה באוויר
בעיר מומשה המלצה זו בבניית . שלנו" דור הממוחשב"פעילות גופנית וספורט עממי מומלצים מאד ב

כשההליכה ברחובות ועל שפת הים כבשה את ( קלאב וספא-קאנטרי)אתרי ספורט , מכוני כושר
, אינה כרוכה בתשלום, ינה דורשת מכשיריםיתרונה של ההליכה שא. המקום הראשון בעממיותה

 09כך בבוקר שבת , אבל יש גם הפתעות... ובעיקר מימושה מותנה רק בהולך והתאמה למזג האוויר
 .החל יורד גשם חזק שדוחה את הליכתי, כשאני כותב שורות אלה, )!(במאי

אני נוכח  מדי שבוע. ספורט עממיגרש מתקנים למול ביתי מממש לפני מספר חודשים הוקם 
האתר הפך למקום מפגש ובילוי של משפחות עם . במכשירים האדומיםמספר המשתמשים מתרבה ש

. אולפניסטים ומתעמלים אחרים, חברים שבאים למתוח שרירים לאחר הליכה, ילדיהן הצעירים
שעות  02מפתח והשימוש פתוח לחתום אצל המזכיר על  היתרון העיקרי של המתקן שאין צורך

  .AM:PMמו רשת כ–ביממה 

, )!(הליכה באוויר: במתחם הקטן הוצבו שמונה מתקנים ועל כל מתקן שלטון הנושא את שמו כמו
המכשירים הם סוג של עבודה , בתמצית. ועוד( יעני, חברתי)דיווש בארבעה , משיכה, דחיקה, חתירה

פעלה כולל המתעמל הקפדן יקרא בעיון את הוראות הה. חשמלי-לא-עם משקלות וסוג של הליכון
 .חזרות בלבד 9-15הפעילות המומלצת על כל מתקן היא . ומעלה 12ההגבלה לבני 

-כולל הדשא האדום, ידי קבלן-שהותקנו כאן על" שעשועים וספורט"המכשירים הם מתוצרת חברת 
היוזמה היתה של המועצה שהקימה מתקנים זהים בכל . ידי ענף אחזקה-התשתית הוכנה על. ירוק

 .נראה שהצליחו.  ה לעודד את הפעילות הגופניתהישובים במטר
 0511יוני 

 
 המרפאה השלישית

והמודרנית , (שטחה כמעט הוכפל)המורחבת , המרווחת, בשעה טובה חנכנו את המרפאה החדשה
חולים  שהיתה למעשה ביתמרפאה : שבמצפהבמערה הכל התחיל . של ימינו תקניםעומדת בש

 .תאםושוחזרה בה עצמאותבמלחמת החטיבתי 

שנחנכה בשנת בר ככ. עם העליה לנקודת הקבע הוחל בבניית מרפאה ששימשה אותנו עד לפני כחודש
נוסף חדר הרופא  1691רק בשנת  :בלבד בה שני חדרים וכי הי מידותיה צרותנכתב בעלון ש 1603

הדרומי כשהודבקה מכולה בצד  1662מקום נמצא בשנת ב הפתרון ביניים למצוק. ומחסן התרופות
כרמי התנה את . אביה של אביבה שביט, ל"ז צבי כרמיידי -הכסף למכולה נתרם על. ל המבנהש

 .העברת התרומה בשמירת סודיות ולמעשה רק היום הותר הפרסום

חברים מרתמים ובדבוקה נפרדת , לטקס חנוכת המרפאה הגיעו עמיתים מהמרפאות במועצה
שסיפר קוריוזים  דן בנורר "ם היה גם דבין המברכי. האחיות שעבדו במרפאה בשנים האחרונות

הדגיש בדבריו  אסי סיקורלר "ד. ל וילדיו"משנות השישים כשהיה הרופא וגר כאן עם רעייתו אילנה ז
כיום לא . את השיפורים במרפאה כמו הנגשתה לאנשים עם מוגבלויות ואחסון תקני של התרופות

הזכיר מרפאה  עודד ברזלי. ה אזוריתמובנת מאליה בנייה של מרפאה בתוך הקהילה לעומת מרפא
 ...כחדר משפחה הראשון שלו עם הדסה -בנוסף  -נוספת שהיתה בצריף בנקודה הישנה ושמשה 

התכנון ממזג מבנה תעשייתי חדש עם חדרי . אברהם זק' ידי אדר-המרפאה החדשה תוכננה על
בנה הישן הוא המשך לשדרוג שדרוג המ. זיוה ארמוני' ידי אדר-ותוכננו על 1690החולים שנבנו בשנת 
 .חדר הטבע לחדר כושר, כוללת למזכירות, בר-האסם למו, בית הקרור לכלבולית

מכוונת , כבמקרה זה, רביבים קבעה את הבריאות בסדר עדיפות גבוה ומשקיעה בה ממשאביה או
 .לנושא תקציב שהתקבל מהמועצה האזורית

 0511אוקטובר 
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 המוסד לתפקידים מיוחדים
המסע "משחק בסוכות חברת הילדים ערכה . אש השנה האחרון הוקדש למוסדות השירותרערב 

 יצאו מחיינו, שני אלה הביאו אותי לכתוב על מוסדות שירות שהיו בעבר –" בעקבות המבנים בקיבוץ
 .אני מזכיר כאן את מיקומם ואת היזמים שהיו גם המפעילים הראשונים .נעים להיזכראבל 

כל . חלקו פעמיים בשבוע ממתקים ממתקיהב. על הגבעהבצריף גדים הישן במחסן הב –ממתקיה 
 .חיותה נאמן: מרכזת. לפני היות הכלבו והמרכולית. משפחה קבלה מספר שקיות ללא תשלום

הסלון ". נעלי שבת"נעלי עבודה שחורות ו, במקלט המרפאה מכרו נעלי בית קיבוציות –סלון הנעל 
 .ל"עמוס לב ז :מרכז. היה פתוח פעמיים בשבוע

בתחילת שנות . היתה ספריית השאלה לתקליטים (היום צריף ריכוז משק)בחדר המזכיר  –תקליטיה 
בעיקר מוסיקה . השישים הוחלט שלחברים מותר לקבל פטיפון במתנה אבל תקליטים שאלו כאן

 .אמיר ארז: מרכז. קלאסית

נופש על "היה לשאול ציוד לטיולים ול כאן ניתן. היה בצריף הפיני בשכונת הצריפים השבדים –ציידן 
ל השאילו גם "כשהתחילו הנסיעות לחו. אוהלים ומפות טופוגרפיות, שים"בעיקר שק". גלגלים
 .רחל סבוראי: מרכזת. מזוודות

כאן קיימנו מפגשים חברתיים בעיקר בליל שבת . בר כיום-במבנה של הפול –מועדון שלושים פלוס 
לעיתים הופיעו ... האלכוהול היה מרכיב מרכזי והעישון לא נאסר .אחרי התוכנית של ועדת תרבות

שכעבור שבוע נבחרה לייצג את  סימוןאת השוס נתנה הזמרת האלמונית ליאורה . במקום אומנים
 .רפי שאול: מרכז. 1660 באירוויזיוןישראל 

כאן  על מכונה מיוחדת ייצרו(. טרום הגבעה)בתוך המתפרה שהיתה בשכונה למעלה  –מסרגיה 
אלה התחרו בהצלחה בחבירות שסרגו במסרגות ידניות בכל . סריגים לפי הזמנות של החברים

 .ל"ארזה שרוף ז: מרכזת. התכנסות חברתית

תפקידו היה לשבץ לעבודה את החברים . בצריף קטן באזור מגרש המרפאה דהיום –סידור עבודה 
 .מדי יום

ל הסנדלר המיתולוגי תיקן נעליים ותפר "יב זלוי חב. בצריף קטן ליד סידור עבודה –סנדלריה 
 .מאוחר יותר עבר לחדר האוכל הראשון ושהה שם שנים רבות. חדשות

 0511נובמבר 

 

 

 

 שנה לארכיון 01
שנים   33שרביבים התקיימה ללא ארכיון במשך  משמע, שנה להקמת הארכיון 25השנה מלאו 

 .1639-ב בראשון לציון הקבוצההספירה מתחילה בייסוד כש

 הוקצב לה יום עבודה בשבוע ומקום בבית. התחילה לילי עמית בהקמת הארכיון 1671בסתיו שנת 
בהמשך הארכיון עבר לבטונדה ליד מגורי . ת הספרהכיתות בחדר משותף עם הספריה האנגלית של בי

בשנת ( דקל)הארכיון לפעוטון ילדים הביא את החומר במבנה קשיח הצורך בהגנה על . המתנדבים
 .ומסמכים נוספים, כשרת החוץמזכרות מנסיעותיה בעולם  גולדה מאירבאותה שנה תרמה . 1679

. כחלק ממתחם התרבות עבר הארכיון למשכנו הנוכחי ,"דקל"שנים בבית  13לאחר , 1661בשנת 
העליונה נמצאת התצוגה לזכרה בקומה . נבנה ארכיון רביבים ובתוכו ארכיון גולדהבקומת המרתף 
 .כאתר לאירועים" גינת הארכיון"באותה שנה שודרגה גם . שלהשל ראש הממ

, כיום .ובתוכו מעט מסמכים שנצלו משריפההבסיס לארכיון היה ארון פח אחד שעמד בחדר המזכיר 
מלבד גורמים חיצוניים שמתעניינים . הארכיון מהווה מוסד חשוב בחיינו, כשתודעת השימור גברה

לדוגמא כאן מצאו המארגנים את החומרים למשחק . יום-י יוםבעברנו החומרים זוכים לשימוש בחי
ברגמן סרט שהשווה הכין אורי ' לכבוד כנס הכשרת מעוז ב. גדול של חברת הילדים בחופשת סוכות

כך בכל כנס גרעין נזכרים בעבר . לאותם אתרים כיום( צילומי ארכיון)אתרים במשק כפי שהיו פעם 
 .בעזרת ממצאי הארכיון

בארכיון עובדים . חל למחשב ולהנגיש את אוצרות הארכיון למשתמש אבל עבודתו נפסקהה יוסי איל
 ומספר חברים שעושים עבודת קיטלוג, מלא רויטל אלפנדרי, במשרה חלקית עמית לילי: היום

 .בביתם

 .אין לו עתיד –קיבוץ שאינו מכבד את עברו : אסיים בפרפראזה על המשפט הידוע
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 וריתהחצר האח
, במקום מסתור מוקמתמ אצלנו היא. ציבור מעדיף לא לראותהחצר האחורית הוא כינוי למקום שה

ההולכים סביב רק חדי עין מבין . יןיובצמוד לחצר הבנ ר"לבין סככת האחסון של שחרו' בין לול א
את מה  ומרכז כאן הוא אוסף מרחבי החצר. צור גושןזהו מרכז המיון של . נכנסתי. הגדר יבחינו בה
ראיתי את . לפי סוגים וחלק ממוין... לא שהכל מתוקתק אבל יש סדר בבלגן. שאנחנו זורקים

. וממתינים למכירה ענקייםהדברים הידועים כמו פחיות שתיה ובקבוקי זכוכית ארוזים בשקים 
שאריות עץ לידן ניצב שלט  -גם פחיות שימורים מהמטבח ו, זכוכיות שבורות, חלקי ברזל: בצידם

 ".עץ למדורה"זמין מ

מרכז "ח והעביר את שנאסף שם ל"בימים אלה צור פינה את נקודת האיסוף שהיתה לו בבניין שמ
המתקן  –' בין הרפת ללול א, י המועצה האזורית לפני מספר שניםיד-לשהוקם ע" הפרדת פסולת
 ".האחוריתהחצר "יפנה גם את רוב החומרים מצור בהמשך . מי שהולך סביב הגדרכל נראה לעיני 

צמצום המשלוחים  של האיסוף הוא העיקרית  והכנסה צנועה אבל מטרת המביאהפעילות של צור 
-בר-בשפת הסביבתיים זה נקרא נגב. לדורות הבאים ובקיצור הגנת כדור הארץ, לאתר ההטמנה

 .קיימא

שתיה כלובים גדולים לבקבוקי . קרטונים. אשפה ביתית: הפרדת האשפה מתחלקת כךלמי שחי כאן 
. מיכלי הפלסטיק בצבע תכלתצור אחראי על  .(גינה בעיקר)פסולת אורגנית . משפחתיים ודיסקים

כל סוגי , עטיפות ניר אלומיניום לבישול, פחיות שימורים נקיות, פחיות קטנות: יש לזרוק לתוכם
, (לכולל חוטי חשמ)חלקים מנחושת , (בשקית) שברי זכוכית, זכוכית גם של תמרוקיםם מבקבוקיה

 .מקווה שחידשתי משהו בסוגי הפסולת שנאספת מהמיכלים הכחולים .חלקי ברזל קטנים
 0511דצמבר 

 

 

 
 תחנת החשמל ירוקה

ממנה  אחרי הליכה קצרה הגענו לנקודת תצפית. על הגג של מפעל רביב ולדימיר אופנגנדןטיפסתי עם 
ליד )' ושל לול ג( הכניסה תבצומ)' של רביב ושל לול בהסולאריים ( פאנלים)רואים את הלוחות 

מייצר פחות בגלל הצטברות ' שלושת האתרים שווים בגודלם ובכושר הייצור אבל לול ג(. הבדואים
-תנודות הייצור בין החורף לקיץ הן כבגלל כמות האור (. קירבה למכלי התערובת)לכלוך על הלוחות 

35%. 

שלה וכדי לעודד שימוש באנרגיה רשות החשמל מעודדת ייצור חשמל פרטי כדי להקל על העומס 
:  בתחילה התנאים היו אטרקטיביים. ירוקה במסגרת התחייבותה של ישראל מול אמנות בינלאומיות

אבל  התעריף ירדלמצטרפים כיום . שנה 05-ואט והתחייבות לתעריף זה ל-לקילו( צמוד למדד)₪  שני
השקענו . טרף בין הראשוניםהספקנו להצאנחנו  . זולה בהרבה המערכותשל גם עלות ההתקנה 

מוזרם החשמל שמופק מהשמש . ולדימיר ידי-על לווהולמעשה הקמנו ענף חדש במשק שמ₪ כמיליון 
 .מתחנה רחוקה  ,עם הפחת שכרוך בה, הובלת חשמל ת חשמל למרכזיה שלנו וחוסך לחבר

ופעלו וה 0556יולי -המתקנים סגרו שנה מלאה ראשונה אבל עובדים קרוב לשנתיים מאז מרץ
אלף  95מול צפי של  שעה לכל אתר/ואט-אלף קילו 60-כ היתה 0511התפוקה בפועל בשנת  .בהדרגה

 075עמד על  0511-הרווח התפעולי  ב. במשך השניםהבלאי עלול לשחוק את היעילות בתכנון אבל 
 .והמעקב( בעיקר שטיפה חודשית של הלוחות)ההוצאות הן על האחזקה . ח"אש

הסולאריים המתקנים . שעה/ואט-מיליון קילו 12-כית של רביבים היא צריכת החשמל השנת
נוספות סולאריות מ על הקמת תחנות "מתנהל מוזה זמן  .שני אחוזיםמייצרים בערך הקיימים 

 .י גורמים חיצוניים ואנחנו נהנה מדמי השכרהיד-ליוקמו ע ואט אבל אלה-שייצרו אלפי קילו
 0510ינואר 
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 צריף המועצה
במקור . השיפוץ יכלול צביעה חיצונית בצבע המקורי. אלה משפצים את משרדי ריכוז משק בימים

שנות  אמצערוצה לומר משרדי המועצה האזורית רמת הנגב שהוקמה ב ,היה זה צריף המועצה
ירוחם )!( כפר, המועצה שלנו כללה אז את שלושת הקיבוצים הוותיקים. שנה 95-לפני כ ,החמישים
הצוות היה לכן גם . גם את האשפה פינינו בעצמנו, ותים רבים לא קיבלנו מהמועצהשיר. ומצפה רמון
מנהל החשבונות צבי נשיא שזכה לכינוי צביקה , ל"ובה  דרור ז'ראש המועצה יהודה צ: מצומצם

ללא  –בצמוד למשרד האחד . גת-ידי עדינה רפיח-פרזידנט והמזכירה חיותה נאמן שהוחלפה על
 (.שבדי)בו חנה הרכב של ראש המועצה מסוג סאאב  'היה גראז –שירותים 

-ל ממשאבי שדה העביר את משרדי המועצה לרחוב הדסה בבאר"ראש המועצה הבא חגי אבריאל ז
 .ר"יוה הצוות המצומצם כלל את זיוה בר שמאז ועד היום מתמידה בתפקידה כמזכירת, שבע

מ היה "הח. ת המרכזי והיחידמזכיר המשק וחדר הישיבו השבעיםבצריף שהתפנה השתכן בשנות 
, לא עלינו, בין תפקידיו של הנגר היה לבנות. שבע-שכיר מבאר, מזכיר המשק והנגר היה דוד פרץ

היות שדוד סיים את שבוע עבודתו בימי חמישי ביקשתי ממנו להשאיר בנגריה ארון . ארונות קבורה
סרב והפשרה היתה שהארון  מחשש עין הרע דוד. שישי דווקא וםקבורה רזרבי שמא אזדקק לו בי

רק לי היה מפתח אך סקרנים שהציצו פנימה הביכו אותי . לשעבר של הסאאב-'יאוחסן בגראג
 ...בשאלה למי אני מכין ארון

כאן התבשלו התוכניות ומכאן יצאו ההוראות לבניית . יןיהשתכן בצריף ענף הבנ השמוניםבשנות 
הכל התנהל ללא מיזוג אוויר . ות ללינה משפחתיתמבנים מרכזיים רבים ובעיקר למבצע הרחבת הדיר

 .וללא שירותים

רפי שאול עבד על הפרדת המשק מהקהילה ובמסגרת זו תפס מרחק ממבנה  התשעיםבשנות 
רפי התמקם בצריף אבל לא העז לדרוש . המזכירות בו ישב מרכז המשק בכל שנותיה של רביבים

 .שירותים והמיזוג אולתר

עד כאן . ל ממשאבי שדה"לה חקלאי ז'זורנו בשנת בימי כהונתו של משהמשרדי המועצה חזרו לא
 ".צריף המועצה"שנות  95קיצור תולדות 

 0510פברואר 

 
 פעת רביביםש  

או טל בכמות , "גשם אנגלי"נדמה לי שכולם ישיבו שמדובר ב? מה הפירוש המילולי למילה רביבים
למרות . שלא, אז זהו". ו עם מטריותרביבים כזה שבעצם רק הילדים הולכים ב"מין , גדולה

. שהפירוש המילולי של המילה רביב הוא טיפה דעת רוב פרשני המקרא היא שמדובר בגשם חזק
, שירת האזינו" )כרביבים עלי עשב, כשעירים עלי דשא"האסמכתא הפשוטה נלמדת מהפסוק  הידוע 

כית שהיא חזרה "בר במקבילה תנמדו(. סוערות)שעירים פירושו רוחות מזרחיות חזקות (. ב"דברים ל
לכן אמור מעתה . סוער, וכאן שעירים מקבילה לרביבים כלומר חזק, על רעיון במילים נרדפות

 .רביבים הם גשמים חזקים

שכתב שלמה אבן " שפעת רביבים"בקרב יוצאי צפון אפריקה ותימן נהוג עד היום לשיר את הפיוט 
השני של סוכות שחלקו מוקדש לבקשה על גשמים  הוא החג, מושר בשמיני עצרת הפיוט. גבירול

 :להלן השורות הראשונות של הפיוט. לקראת החורף הקרב
 

יד    ים יֹור  יב  ב  ַעת ר  פ  בּוָליו ש  ז   מ 

י ר  ָלֵתת ּפ  ַחּיֹות ֶזַרע ו  בּוָליו ל   י 

ם יד ע  קֹוש יֹור  ַטר יֹוֶרה ּוַמל   ֲאָגָליו מ 

ָשֵמן ָכל ּפ   י ֵעץֱהיֹות ָדֵשן ו  ר  ָעָליו   ו 

 
הוא  וגם" תהא זיעתנו למטר רביבים: "כותב" את אדמה בלב מדבר"בשירות הידוע , אריה יחיאלי

אריה התאים את מילות השיר למנגינה בדואית ובכך הצטרף לקבוצת . הבין שמדובר בגשם חזק
במנגינות המלחינים שניסו לכתוב ברוח מזרחית שתבטא התחלה בארץ החדשה וקטעו את השימוש 

 .אירופאיות שמלחינים כתבו ברוחן

 ."שפעת רביבים"בנתניה הוקם בשנות החמישים בית כנסת ששמו 
 0510ספטמבר 
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 5105-0695חתונת הזהב 
חיים שנות  05כמעט  אחרי 1690השנה היתה . התחברנו לרשת החשמל הארצית, חג האורים, בחנוכה

להפתעתנו  לאחר הרהור ומחשבה גילינו: "ת כתבהעורכת העלון באותה ע, יעל איל. עם גנרטורים
הרי ככלות הכל הוא שרת אותנו במשך , שיש בלבנו רגשות נסתרים כלפי הגנרטור שעומד למכירה

. אך מה שהרגיל אותנו אליו היה הרעש שלו. החשמל הוא התוצאה הסופית של פעילותו, נכון. שנים
הרי הוא נתן לנו את . ת קול מאמציו בשרתו אותנוא" רעש"אם ידע שכינינו בשם " יעלב"הוא בוודאי 

 ".הקצב

התלות שלנו בחשמל התעצמה במשך השנים ובעיקר מאז הכנסת המחשוב אבל מרגישים בכך רק 
נפילות  חמשלפני כשבוע ספרתי . לצערנו התקלות התגברו לאחרונה במאד מאד. בעת הפסקת חשמל

יים נגרמים לחברת רביב אבל מסתבר שחברת הנזקים העיקר. מתח וכיבוי המחשב תוך כמה שעות
התשובה שאנחנו מקבלים מהחברה היא . החשמל מחויבת לפצות את צרכניה רק עבור נזק ישיר

 .הרי שרק אנחנו ורתמים ניזוקים( ולא חלק ממעגל" )צרכן קצה"היות שאנחנו ". הנושא בטיפול"ש

החשמל יוצא במתח  נהממ. השומרמרכזיה הראשית בביתן לבמתח גבוה סופק לנו החשמל מ, כיום
 . וסמוך לאולפן' ליד לול א, בחברת רביב, בחשמליה :המרכזיות המשנגבוה ל

עד צר החשמל בגנרטורים שבו יו" בית הגנרטור"תיקינו ובפי חלק מועדיין החשמליה נקראת 
 . שחוברנו לרשת הארצית

כוָלה  לחשמליה שצמוד רויס-רולסגנרטור י יד-לע: במשך השנים חזרנו לייצר חשמל בתוך מ 
ֶתֶקת כיום אנו מייצרים חשמל במתקן הסולארי . ומספק מתח בעת תקלה בחברת החשמל מוש 

סולארי רחב היקף  מיזםבימים אלה עובדת חברת ענבר על . שהקמנו על גגות הלול וחברת רביב
 .לחברת החשמל תימכר" התוצרת" .שייצר חשמל על גגות הרפת וחברת רביב

 0510דצמבר 

 
 

 במולדת בית ראשוןנפש ב 011
 .בימים אלה מתחיל מחזור חדש של בית ראשון במולדת וזו הזדמנות לסיכום ביניים

בארי . במהלך העשור עולים הגיעו ארצהמיליון בראשית שנות התשעים נפתחו שערי ברית המועצות ו
הגיעו  1661שית וברא השתלב במהלך היסטורי זהלביבים הוביל את ר, שהיה מזכיר המשק, סלומון

ההחלטה צלחה גם התנגדויות של חברים אבל   .עשר המשפחות הראשונות לקרוונים שבמרכז המשק
השתלבות הקיבוצים . הציונות גברה יחד עם תוספת עובדים ברביב בתקופה שלא שכרנו עובדים

את  לבבי לשר השיכון אריק שרון זרז הבמיזם הקליטה לא היתה מובנת מאליה והטלפון של שיי
 .הבאת הקרוונים

הקושי העיקרי . המטרה היתה לתת לעולים בית ראשון בישראל ולא בהכרח למטרת קליטה בקיבוץ
של רביבים היה לטפל באנשים שירדו מהמטוס ללא מילה עברית ובעיקר לשלב את הילדים בחברת 

במחזור . זהבנושא  שנקלטה זמן מה לפני כן שמשה לעזר רב, משפחת ברנובסקי. הצברים המקומית
ואלה השתלבה עד מהרה  .הגיעה משפחת אופנגנדן, סמוך לתום מלחמת המפרץ הראשונה, הראשון

במרפסת המועדון לחבר " מוסקבהקפה : "ההווי המיוחד יצר שני מושגים. בצוות וכמתורגמנית
לים לעו: זכות היוצריםמגיעה לא ברור למי ". חוצה סיביר"והשביל מחדר אוכל למגרש החניה כונה 

 .או למתבוננים בהם

, כיום. משפחות חמשירדנו למחזורים של , עקב הקשיים בתחלופה ובשפה בבתי הילדים, 1667בשנת 
חלק מהמשתתפים מגיעים מדי בוקר . ירדנו לשלוש משפחות ומספר יחידים, בגלל בעיות שיכון

 .ממשאבי שדה על מנת ללמוד עברית באולפן הוותיק שלנו

סלוצקר , יספלד רעיה ואנדרייו, אופנגנדן ואלה וולדימיר: ברים היום ברביביםבוגרי בית ראשון שח
נפש  355השנים עברו ברביבים  01במהלך . שוורצמן לריסה וולדימיר, ללויה קטי ויוסף, אסיה

 –יעל איל ), שרה כץ, דינה קמחי ,זיוה יודפת: טיפלו בעולים. ילדים 155-משפחות ו 23מתוכם 
  .עפרה אטקינס, מאשה ורפי עמידן, לריסה שוורצמן, נדןואלה אופנג, (מורה

 !מקור גאווה לרביבים
 0510יוני 

 
 

 

  



47 

 

 כרונות העצמאות יז

 ל"זרביב ( יהודה)מוקדש לויקסי 

רק קומזיץ בנקודה הישנה כפי , בתחילת שנות החמישים חגגנו את יום העצמאות על אש קטנה
' החג'פך לחג המשמעותי ביותר לדורנו והיה לבמעלה השנים יום העצמאות ה. שקראנו אז למצפה
לא לסטייקים , ואני מתכוון לתותים בחדר האוכל) אוכל, שירה, מופעים, טקסיםברביבים במובן של 

היה  ויקסיכזו את החג אבל ימיטב החברים ר. שעות 02וכמות האירועים שנחגגו במהלך ( בפיקניק
  .'המגילה'בעיקר בנושא , הדוחף

ובמקומו  1692-המצעד המרכזי בוטל ב. ל"לות צההיה מצעד חיבארץ לוז החגיגות בשנות השישים 
מגילת 'ה שנה הובאה באותממש  .התקיימו מספר מצעדים ואנחנו נסענו לצפות במצעד בבאר שבע

ל "זכתה להצלחה רבה וצה, חוברה במשמר העמק מקוריתה' המגילה'. )מגבעת ברנר' יום העצמאות
פתיחת הערב היתה !( ל"תנגדות הדתיים והמגילות נאספו מבסיסי צהנתקל בה, החליט לאמצה
הרעיון ' נגילה ונשמחה בו -זה היום קיווינו לו ': ס עם דגלוני הלאום וקריאת הברכה"במצעד ילדי בי

. בצליל וסביב שולחנות ערוכים, המרכזי של המגילה היה לספר את תולדות הקמת המדינה באומר
. לחוברת נאה בעיצובה של גיה זילברברת סטנסיל צנועה המגילה הפכה ההצלחה היתה גדולה ומחו

 .של יום העצמאות בסיום ההגדה פתחנו שירונים והשירה בטאה שמחה גדולה

, כי האולם שודרג לשרת בעיקר את המופעים, כעבור שנים בוטלה הישיבה סביב שולחנות ערוכים
תישכח ר להמחיז קטעים שהיו במגילה ולא במקומה ניסה מדי שנה במאי אח. וכך פסה גם המגילה

 .מרילין פרתספינת המעפילים שחדרה לתוך האולם בפקודת הבמאית 
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 הפרדה במקור
היה חצרן וביקש מהחברים לזרוק את האשפה בתוך שקיות ניילון  לה אזן'כשמיכה קיחהכל התחיל 

מאז שוכללו עגלות האשפה וצורות ההפרדה ועכשיו הגיעה . וש גדול בשנות השישיםחיד, )!(דקות
 25%. ישראל היא המדינה השניה בעולם בכמות האשפה שהיא מייצרת. תורה של האשפה הביתית

אם נפריד את . מהאשפה היא אורגאנית ורובה מייצרת גז מתאן שגורם להתחממות כדור הארץ
ם את חלקנו בצמצום ההתחממות ובדרך גם נחסוך בכמות ההובלה האשפה שניתנת למיחזור נתרו

 .לאתר של המועצה
כפיילוט של המועצה נבחרו . המועצה שלנו היא הראשונה באזור הדרום שהצטרפה למיזם הארצי

לא . 0513הכוונה לצרף את כל הישובים עד סוף . אנחנו ורתמים –שני הישובים המסודרים ביותר 
בשכונות הוצבו פחי איסוף . ומים קטנים לכל הדירות והמשרדים ברביביםמכבר חולקו מיכלים ח
בכל איסוף מועברת קרוב לטונה . ענף הנוי משני הישובים, פעמיים בשבוע, חומים אותם מרוקן

בזמן האיסוף מפוזרת אבקת גזם בתוך הפחים כדי . אשפה אורגאנית למרכז המיחזור שליד רפת
 .להרחיק את הזבובים ממטעמיהם
לשם כך נבנה מסלול גישה זמני למכונת שטיפת הכלים והאוכלים . כרבע מהאשפה מגיע מענף המזון

לענף סופקו מיכלים חומים שונים ובקרוב תועמד על הרמפה עגלה מיוחדת . תודרכו היכן לזרוק מה
 ".התוצרת"להובלת 
תוף פעולה עם שי 95%-מהיחידה הסביבתית של המועצה מציינת שהגענו כבר ל שפרן-עלית וייל
 .התושבים

  0510נובמבר 
 

 
 שזכה בפרס בנושא הגנת הסביבה קרולין סלומוןצילום של 

 
 

 'וֶסלביץ' גארֶבג

. רשמו דוח והלכו, באו לפייס' ד-ו' ג. 'סובב רביבים'הפך ערימת זבל על ' ובתגובה א' רב עם ב' א
סובב רביבים הוא מסלול נקי . שבועות במשך, ערימת הזבל לא הזיזה לעשרות הצועדים מדי יום

 .ב נותר עכשיו רק מקרר"מערימת הזבל של א. מבקבוקים ושאר גרוטאות

היה ממוקם ליד כל שדה תעופה והשם בעבר הוא מגרש גרוטאות ש 'סלוויץ. היא ערימת זבל 'גארבג
לדורותיהם נקיים שלנו אזורי הלול והמדגרה . בכל ישוב חקלאי גרוטאותקנה שביתה כאתר 

סניטריות שאם -אנשי הענף מקפידים על כך מסיבות מקצועיות. 'יץוווהסל' חצחים מכל הגארבגומצו
 .י השירות הווטרינרייד-ללא יקפידו קלה כחמורה יינקטו נגדם סנקציות ע

מכונות . מהאזור המשקי' לפנות את הגארבג ת כל הענפיםלצערי אין שירות אכיפה חיצוני שיאלץ א
שאין להם אבא אבל מים ויוצרים תחושה שעבר זמנם וסתם לכלוך נער מכשירים, שיצאו משימוש

של  ת ניקוילצערי אין לי הצעות וגם אין לי ציפיות ליוזמ. 'זכויות ותק'נשארים במקומם בגלל 
 .בלתי מתכוננתיגרום הוצאות הממסד כי הנושא לא רק שאינו יוצר הכנסות אלא 

 0513אוקטובר 
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 גולאש עמידן בחדרוכל

 ":חדרוכל"ספר מתוך ה

ניגש . אביב ונכנסה למסעדה-בקיבוץ רביבים מספרים בגאווה על אחת מחברות המשק שנסעה לתל
השיבה לו בלי " ?מה גברתי תבקש להזמין לאכול"הגיש לה תפריט וכששאל אותה , אליה המלצר

 "?יש לכם גולאש עמידן, תגיד: "להסס

עם שובו נכנס לעבודה במטבח וניסה . הלמשק בתום שליחות בקנד רפי עמידןחזר  1675בשנת 
תפוחי , המנה כללה שאריות צלי עוף. לשחזר בקיבוץ מנה שהתקין במהלך שהותו במונטריאול

כיוון שלא מצא בחדר האוכל נתחי עוף החליף אותם . פלפל ירוק ובצל שטיגן קלות בשמן, אדמה
 .ומכאן הכל שייך להיסטוריה –בנקניקיות 

הפכה לבת בית ברביבים ומאז מגישים , ולאש עמידן על שמו של הממציאשזכתה לכינוי ג, המנה
 .עד כאן מהספר. הוחלף בגזר( יקר)הפלפל . אותה בחדר האוכל אחת לשבוע

 ...חברים יבינו על מה מדובר-בשנים האחרונות שונה שם המנה לגולש נקניקיות כדי שגם הלא

. מבית הילדים. חגים. בשרים. אשונות ומרקיםר: מדורי הספר. קיבוץ, מתכונים, סיפורים –חדרוכל 
 .09₪ניתן להשיגו בכלבולית במחיר . בספר שפע צילומים. עוגות

 .עמודים LUNCH 075. הוצאת. אסי חיים ועופר ורדי: תבוכ
 0510נובמבר 

 

 
 

 חזרה ללינה המשותפת

. תמר וגן רימון כקואליציה של בוגרי גן, 1690ספטמבר  בחודש רביבים בקיבוץ 'נוסדה' זיתת קבוצ"
שבמהלך השנים אך העובדה המרתקת היא , כיחידים וכקבוצה מעללינו כאן המקום לפרט את כללא 

מזה שנים רבות . נויאלא אף שמרה על כוחה וחיזקה את הקשר בינ, לא התפוגגההקבוצה לא רק ש
  ..".רהן בשמחות והן ברגעי צע, נפגשים בהזדמנויות שונותו שאנחנו חוזרים

של בני המחזור " הטיול השנתי"את אלבום הכיתה שכתב והפיץ עם סיום  עידן בכורכך פותח 
 .ס שלנו"השלישי בביה

בחרו את יובל החמישים לכניסתם לבית הספר כמועד ראוי לציון בשלושה ימי גיבוש " הזיתים"
התארגנו  –ללא בני זוג וילדים  –בני הכיתה בלבד . של כפר יובל בגליל ולינה משותפת בצימרים

כרונות נוסטלגיים יהכינו לוגו וכמעט כולם התייצבו ליהנות מהבילוי המשותף בו העלו ז, לאירוע
 ".הישן בגן"מימי השמרטף ו

 .(קישור כאן) "הגיגית" -למצוא בבלוג של עידן ז יומי וצילומים רבים ניתן "לו
 0510נובמבר 
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  פורחת( עוד לא)השקדיה 

אבל השנה השקדיה ... ציפורים מראש כל עץ מבשרות את בוא החג, חג לאילנות, הגיעו בשבט "ט
 . מתאחרת

 .בליל שבת ובטקס נטיעות בשבת הסמוכה לתאריך, שצוין בעלון חגיגי מועדהיה מתמיד חג האילנות 
 –או . הנטיעה בוטלה בגלל הגשם :בעלון נואשמצמו רק לעיתים נדירות לא קיימנו את המנהג כ

 .השנה לא נמצא מקום מתאים לנטיעות

רביבים בעלון באזכור הראשון שמצאתי  .עצים חמישהונטעו  -! 1636בשנת  -כבר בראשון לציון חגגו 
עד אמצע שנות השישים החג היה  .1622 -השנה . אקליפטוסים ואשלים, נטענו עצי פרי: בנגב כתוב

  .והנטיעות היו בחצר המתהווה של הישוב הצעיר, כך עולה מעלוני התקופה, ת הנויבאחריות צוו

דווח לחברים על אירועי , בשנים הבאות החג עבר לאחריותה של ועדת תרבות ועם התפתחות העלון
היה מקובל לקיים משחק חברתי על , אחרי החלק המסורתי, בליל שבת ".תרבותיק"החג במדור 

היו שנים . בעיקר זיהוי עצים, נושאי החגשאלו על לוחות בכש "בורשט-ניצלש"בסיס קבוצתי כמו 
התחרו על זיהוי הציב מספרי סיפורים חקלאיים מול שתי קבוצות פותרים ש" כל האמת"שהמשחק 
 .דובר אמתהמספר ש

. בתוכן והאחרונה היתה בשכונת הפיסטוק בשנות התשעיםהיו עם בניית השכונות החדשות הנטיעות 
בשנות השמונים . או שוברי רוח לכרמים החדשים ,ו בשבט"חגי טנשתלו זיתים ברוב  1669נת מאז ש

בטללים עם עלייתם על הקרקע וברתמים עם , בפארק גולדה לקראת פתיחתו: נטענו מחוץ לישוב
לייער את גבעת  שחזרו ונכשלופרק מיוחד מהווים הניסיונות  . לנקודת הקבע" הפסיק"המעבר מ
 .סה למשקבכני מקורות

במקום בו נערכו , עצי אקליפטוס במגרש הספורט 75 –" חורשת השבעים"השנה אנו נוטעים את 
 .מצוה-בעבר מפקדי האש של הבר
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 (5)רומן מפתח 

על ההולכים אחר הצהרים לקראת ( 0ולכן בכותרת המספר )מדור בשם זה  שנה כתבתי 10לפני 
בבוקר אין צעירים . יכה שלי לבוקר אני פוגש דמויות חדשותהיות שהעברתי את שעת ההל. השקיעה

אני יוצא לפני שש בבוקר וגם הטמפרטורה בערך שש . שמתאמנים לקראת גיוס או לעיצוב הגיזרה
 )!(. וראיתי מישהו רץ עם מעיל, כובע, חלק מהצועדים לבושים כפפות. מעלות

ההולכים . השלט מזכיר לי כמה הלכתי מ ובכל קילומטר"ק 3.0הוא " סובב רביבים"אורך המסלול 
. מסיים את הליכתו כשאני יוצא, זקן הצועדים, ב"צ. קבועים לכן אני מזהה אותם למרות החשיכה

ל רץ שני סיבובים לפני "י. בני זוג שמסיימים סיבוב באזורים נידחים, ח"וכמוהו משכים בחשיכה ג
יים את ריצתו בשעה שש כדי להספיק ש יוצא בחשיכה ומס"א. שהוא עולה על רכבו ונוסע לרבל

 .הם יוצאים לשדות רחוקים, גולדה את אמא אני פוגש בסיום הסיבוב בשער. שבע-לעבודה בבאר

ב הולך מנומנם ונראה שהליכתו היא הקרבה "ו. ל עושה חלק מהסיבוב וגם הוא יוצא אל השדות"מ
ס החל לצעוד כשמקלות "ב. המ רוכבת את כל הסיבוב על אופניה כשכלבה רץ אחרי"ה. למען כלבו
פ מעדיף "בסוף הסיבוב אני שומע מוסיקה מתקרבת כי ת. טוען שכך יעשה כושר כפול, סקי בידיו

 . פ אוזניות שחלק מהצועדים מצמידים לאוזניהם"שמיעה ישירה ע

אלה הפלשתינאים  שיוצאים מהתמרים למסוק , דוברי ערבית הולכים מהתמרים 15קבוצה של 
 .הזמן שמספיק לכלב לעשות את צרכיו, ר עושה רק חצי סיבוב"י. ליד כביש רתמים, בחלקת היענים

רק התרשמות ממה שקורה זו . אל תנסו לזהות, גם המפתח מפותל. למרות הכותרת לא כתבתי רומן
ולא כתבתי כלום על התועלת הבריאותית . עוד לפני שאתם יוצאים מהבית על הדרך סביב הקיבוץ

 . שבהליכה
 0513ינואר 
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 קליטהשינויים במדינות ה

 .שינוי משמעותי שכדאי להתעכב עליו. במספר 15 –כיום הגענו לשיא במספר הנקלטים ברביבים 

במהלך העשור האחרון נקלטו אצלנו ! 0553המשפחה האחרונה הגיעה לקליטה ונשארה כאן בשנת 
משפחות נמצאות  שלושלא התקבלו ועזבו ועוד שלוש  ,התקבלו לחברות שלושמשפחות מהן  תשע

 .נקלטים שהם בני זוג של חברים ארבעהבנוסף לשלוש המשפחות חיים כאן . בתהליך

ניתן להמחיש את גודל השינוי אם נשווה את . 07נקלטים מהם נשארו  32במהלך העשור קיבלנו 
. 15למספר היום שהוא כאמור  -בעשור האחרון  3.2שעומד על מספר הנקלטים השנתי הממוצע 

בשנים האחרונות עיקר הקליטה היתה מבני זוג שהצטרפו לבני המשק . מעצמונוי לא קרה השי
. מחסור בשיכון ואי מציאת מקום עבודה מפרנס: ולמעשה הופסקה הקליטה היזומה משתי סיבות

. לקלוט מדי שנה שלוש משפחות –הציב מטרה שנראתה די הזויה , בתפקידו כמרכז קליטה, אלי לופו
במקביל שינתה . כנע את ועדת שיכון להקצות דירות וגם עבודה נמצאה לכל הנקלטיםאלי הצליח לש

איימי אני מאחל ל. ועדת שיכון  את תקנון השיכון כך שיאפשר לנקלטים לגור זמנית בדירות קבע
 .להמשיך במדיניות הקליטה היזומה חזקיהו

 נכון יהיהות ואיני חושב שמספר החברים יציב על פני השנים האחרונ. חברים 335ברביבים היום 
 .אבל על מנת שנישאר באותו מספר עלינו לקלוט כדי לכסות על עזיבות ופטירות, לגדול

 0513ינואר 

 7 התקבלו לחברות. זבוע 0, נקלטים 19התקבלו לחברות : 5102-ל נכון, (5102-5119) סיכום עשור
חברי  2התקבלו לחברות . ה עזבוארבע, בוגרי גרעינים 0התקבלו לחברות . אחד עזב, עולים חדשים

סקר קטן זה . 05בני קיבוץ לחברות ועזבו  90באותו עשור התקבלו  .עזבה אחת, קיבוצים אחרים
 .מעמיד את הקליטה כמקור עיקרי לגידול דמוגרפי

 
 

 חשמל זורם מגגות פרותיך

 0,055המתקן ייצר . בימים אלה מסתיימות העבודות במתקן הסולרי החדש שמבצעת חברת ענבר
 . ואט שעה כל אחד-קילו 05המתקנים שבבעלותנו מייצרים רק : להמחשה. ואט חשמל בשעה-קילו

 . ענבר+ סופרגז + גנרטורים . ק.שותפות של פ -ע "ההסכם לבניית המתקן הוא מול חברת פס

פעל משהוצבו על הגגות של כל הסככות ברפת ועל הגגות של (  פאנלים)החשמל מיוצר בקולטי שמש 
מהגגות החשמל מוזרם לממירי מתח והלאה לשנאים שנבנו ליד הרפת וליד . דונם 35בסך הכל , יברב

שנבנה ליד , קרקעי עד ליחידת החיבור לחברת החשמל בה מותקן מונה הייצור-רביב ומשם בכבל תת
 .ביתן השומר בשער המשק

י שלוש שנים והעבודה היתה לפנ, 0555ן "ר ר"ביוזמת פיני טוכמכר יו, ע"ההתקשרות עם חברת פס
שאחראי על ההקמה אומר לי שמדובר , המהנדס אוהד עוזרד. בשטח התחילה רק בספטמבר האחרון

. ח"מיליון ש 35במיזם הגדול ביותר בארץ בתחום ייצור חשמל על גגות ועלותו היא בסדר גודל של 
ם העבודות חברת עם סיו. נוספים 055מתקנים דומים ומתחזקת  055חברת ענבר עצמה הקימה כבר 

ענבר תצא מהשטח וכל הבקרה תתבצע מהעיר יבנה בעזרת סיב אופטי שמעביר את הנתונים בזמן 
. המתקנים עטופים בגלאים שאמורים לדווח על תנועת אנשים לא מורשים באזור הפאנלים. אמיתי

 .עם בחודשקבלן שיגיע לכאן פ ידי-עליבוצע , שהוא מרכיב מרכזי ביעילות המתקן, ניקוי הפאנלים

הפאנלים יוצרים בידוד על הגגות וכך : נגזרות אפשריות של המתקן הן בתחום החיסכון באנרגיה
. תיחסך אנרגיה בהפעלת המאווררים לצינון הפרות והבידוד על גגות רביב יחסוך אנרגיה של מזגנים

 .נושאים אלה עדין בבדיקה

מוזרם לרשת של חברת  (של המשק שווה בכמותו לצריכה היומית)במתקן החדש יוצר יהחשמל ש
החשמל ורובו יוחזר למעשה לתוך המשק לצריכה שלנו וכך חברת החשמל חוסכת את העלות על 

 .הולכת החשמל צפונה

 .מתוכננת לחודש אפריל הקרוב, ם של חברת חשמלאישוריאחרי ה, הפעלהה

 0513פברואר 
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 שנים לייסוד הקבוצה 52 – 003030601

הפרק היסטורי שלהלן . למושבה ראשון לציון' נים לבואם של בוגרי חברת הנוער אש 70השבוע מלאו 
 .עם נושאים שאנו עוסקים בהם גם כיום( 'מתכתב'מילה חדשה ל)מרמפרר 

התנהלו החיים הציבוריים במסגרת ועדות , חברים בלבד 35גם כשמנתה , מתחילת דרכה של הקבוצה
כך . היתה המזכירות חשופה לביקורת ,ו כל ממסדכמ. רבות ומעל כולן שלטה ברמה המזכירות

מודיעים על  למה? למה אין מודיעים אצלנו על ישיבות המזכירות וסדר יומן"מתלונן משה רונן ביומן 
 . ודורש להודיע על כינוס אסיפה לפחות יום מראש" ?אסיפה כללית ברגע האחרון

פות מנוכחות ים ההם סבלו האסכבר בימים הרחוקי. האסיפה היתה המוסד העליון של הקבוצה
היא עייפות החברים בגלל העבודה הפיזית הקשה  חברים ואחת הסיבות שמוזכרת ביומןדלילה של ה

בפני האסיפה הובאו ערעורים על החלטות המזכירות אבל . אליה טרם התרגלו( למשל בפרדסים)
בקשר עם דרישתו של : "16' סכך ביומן מ. עניינים אישיים נסגרו בדרך כלל במזכירות ופורסמו ביומן

 ."הוחלט לתת לו רק חצי לירה –י "חנוך לתת לו עם עזיבתו מיטה ומזרן וחצי לירה א

 –עד אז מי שבא . אופן קבלת חברים חדשים לא היה מוסדר עד לקבלת חברת הנוער מרמת הכובש
מד במשך לאחר שהגיעה חברת הנוער מרמת הכובש הוחלט שכל אדם חדש יהיה מוע... ברוך הבא
המזכירות קיימה דיון . ין שעל קבלת חברים חדשים לא התקיימה הצבעה באסיפהימענ. חצי שנה

ובסופו פרסמה רשימת שמות ביומן והודיעה שאם לא יוגשו הסתייגויות יהיו החדשים חברים לכל 
 . דבר

ו צורך הצעירים הרגיש, כאמור". עזרת הורים"נושא שהעסיק מאוד את המזכירות והאסיפות היה 
לקבוצה לא היה מקור כספי ומדי . לעזור להוריהם שנשארו בגרמניה לפחות באמצעות העברת כסף

בה החבר קיבל פרק זמן לעבוד מחוץ " עזרת הורים"פעם נאלצה לאשר לחברים חופשה מיוחדת ל
 .להרוויח כסף ולשלוח אותו להוריו, לקבוצה

 0513מרץ 
 
 

 מונים ושערים
כירות בנושא הבטיחות בדרכי המשק ובסיומם הוחלט לבנות שישה שערים דיונים רבים קיימה המז

מגרש , מגרש גולדה, שער בית הקברות: מיקום השערים. שיחסמו כניסת רכבים לאזורי המגורים
בשבוע האחרון הוצבו השערים הכתומים . מול מרכז משק, בדרך למצפה, הבריכה הלבנה, הצעירים

יט על שעות הפתיחה והסגירה והאמצעי בו ניתן יהיה לפתוח את והם יופעלו לאחר שהמזכירות תחל
בצד כל שער . כמו מהשער הראשי, פתיחת השערים ביציאה מתוך המחנה תהיה אוטומטית. השער

 .יושאר מעבר לקלנועיות ואופניים

חלק מהפריצות בצנרת לא ניתן  –זה מספר שנים שאנו מאבדים מים בתהליך פיזורם בין הצרכנים 
וכמויות מים לא מבוטלות זורמות למעמקי , למרות האמצעים הטכנולוגיים המתקדמים, לגלות

על קוב מים מעבר למכסה אנחנו משלמים : לא מיותר להזכיר את העלות הגבוהה של המים. האדמה
הזנה ועל כל טבעת מופקד ( אזורים)על מנת לזהות את המפגעים האלה סומנו טבעות . שבעה שקלים

 .צנרת המים הקרים בלבדמדובר ב. מונה

למחשב מרכזי ולפי קצב צריכת המים ניתן לאתר ( דיווחים, תגובות)השעונים משדרים פולסים 
מוני המים . אין תכנית להרכבת מונים בדירות ולו רק בגלל העלות הגבוהה מאד של ההתקנה. תקלה

קה כשזה מתפנה ידי צוות האחז-דליה שזכו במכרז והם הותקנו על -שהותקנו הם מתוצרת ארד
 . מהעבודה השוטפת

ידי אגף התשתיות בניהולו -של המועצה ובוצעו על( ר"תב)שני המיזמים מומנו מתקציבים מיוחדים 
 .אלחנדרו סינלביץשל 

 0513מרץ 
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 דורותפערי ה -פסח 
 

 ...םבניבעיני ה

ה נעליים לפני ראש השנ. לקיץל שנה לפני פסח היינו הולכים למחסן הנעלה ומקבלים סנדלים כ
היתה שנה . נעלי נמרוד לחורף, כיים לקיץ"סנדלים תנ: לכל הילדים בכל הגילאים אותו דגם .ףלחור

כי הן היו מבד ולא עמדו , זה לא היה כל כך מוצלח. אחת שהלכו על אוונגארד וקיבלנו פלדיום
   .דאז שנה אחר כך חזרו לנמרו, וליותבשל

היינו מקבלים שתי . תה לוקחת אותנו למחסן בגדיםהמטפלת הי, בקיץ ובחורף, פעמיים בשנה 
שנה שעברה היו הופכים ההבגדים של . של ילד אחר, אחת חדשה ואחת משומשת :"ערבחליפות "

    .וזה הספיק לנ. ל תחתונים"כנ. "הכללי"אם היה חסר בגד היינו מקבלים מ. לבגדי בוקר

 גם אני . האגדות המצחיקות של אמאאבל הם חושבים שזו עוד אחת מ, י מספרת לילדים שליאנ 
 . אבל עדיין מדגדג לי לקנות להם סנדלים לכבוד פסח, כבר מתקשה להאמין

 0556מרקר -קפה דה, יאיר-עינב קוה            

 

 ...ההוריםבעיני 

שנשלח מקיבוץ גבת  מאיר איילילכבוד חג הפסח בראשון לציון נכתבה הגדה מקומית בהנחיית 
באותו חג השתתף ברל כצנלסון והציע לחברים לקרוא . חני של העולים החדשיםלהיות המדריך הרו

 .בשם רביבים( 1639)לקיבוץ שנוסד חודש קודם 

)!( 135סדר חגיגי במיוחד אליו הסבו  1622-התקיים ב, כפי שנקרא הישוב עד קום המדינה', בעסלוג
ידי -הקבועים שהורשו על 10רובם הגיעו מהפלוגה בראשון לציון והיו אורחיהם של , חברים

 .הממשלה לחיות כאן

החלה ערב ' סדר'התכונה ל. במעלה השנים חוברה הגדה חדשה של המשק והיו לה מהדורות רבות
ביום הסדר ילדי הגנים הכינו . רותי יוגב ודינה קמחיבמטבח  בניצוחן של ' גיוס קניידלאך'לפני ב

את מצרים בתחפושות תואמות והליכה ארוכה בון וילדי חברת הילדים שיחזרו את יציאמצות על הט
בגן וקראנו מהגדת הגנים ' סדר'הוזמנו ההורים ל –ממש כשהאורחים הגיעו  -בשעה ארבע . במדבר

 .ילדי הגנים לא השתתפו בסדר הכללי. בהוצאת רביבים

בו ' הסדר'ייחודו של סדר פסח שהתקיים בחדר האוכל הישן היתה האינטימיות שבו ולא ישכח 
אדיר 'שר את  זכריה רחבי. מסבה לידה מאירוגולדה ' קרב יום'ששרה את  מחנה רובינאשנו התרג
שר בהברה תימנית את  וחיים רחבי' שלח נא את עמי'החזן הרעים בקולו עם  יואל קולמן', הוא
השולחנות היו צרים מהכיל את שפע . 'מעשה ברבי אליעזר שהיה מסב בבני ברק כל אותו הלילה'

 .על השולחנות' הקומה השניה'המציא את  ברזילהמזון ו

בשבוע . פסח היה מתמיד חג בו חברים רבים נסעו לחגוג עם משפחותיהם ואלינו הגיעו שפע אורחים
בתחילת שנות השבעים . מינה עשתשקדם לחג הוזמנו החברים לחזרות על שירי פסח בניצוחה של 

האולפניסטים מחופשים לחיות הציגו את . חדר האוכל היה צר מהכיל את הציבור והסבנו במסגריה
 .וזכו לתשואות רמות' גדיא-חד'

 705הסבו באולם ( 1679)בפסח הראשון . למופעים ולארוחה משותפת: תכליתי-אולם גולדה היה דו
אמנם האינטימיות נפגעה אבל הבמה פתחה אפשרויות חדשות והמקהלה השמיעה ממנה את . חוגגים

  .זמירותיה

 0513 אפריל, עדין קוה
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 המגרש השיתופי הורחב

אין כמו רכב משותף לסימול השותפות בקיבוצנו ואין זה מקרה שהמגרש השיתופי ממוקם בין 
ההחלטה להשקיע את רוב כספי התשתיות שממשלת ישראל הקציבה לנו . האזור המשקי לקהילתי

רשי החניה המפוזרים דווקא במגרש החניה אינה מובנת מאליה ולחילופין היה ניתן להאיר את מג
 .בשכונות או להשקיע בשבילים

החזון לעשר השנים שכוללים את  05-ל מעתהרכבים ו 00-במגרש ללפני ההרחבה היה מקום 
ללקוחות הכלבולית , בנוסף לחניית הרכבים של המשק המגרש פתוח לדיירים שכנים. הקרובות

לצורך . ים שאינם בבעלות המשקאם כי השבוע ראיתי במקום רק חמישה רכב, ולרכבים של רביב
, במי הביוב של המקלחת המשותפתהושקה ראשיתו בש, ההיסטורי ההרחבה נדרס חלק מהבוסתן

יחד עם המגרש נסללו גם שבילים . נגב-וחלק מהזיתים הועברו לאזור הרפת והתמרים לחי
תה אמורה משרד הרכב הועבר בצמידות למגרש והסדרנית הי .בטיחותיים לחדר האוכל ולכלבולית

 .ראיה-להשקיף ממנו על המלאי אבל משום מה הסדרנית מוקמה במרחק אי

המרכזי במקום " האי"נטיעות נרחבות נעשו באזור ומכל העצים אציין את הינבוט שניטע על 
ניתן לראות מאחורי משתלת  מרשיםדוגמא לעץ ינבוט . התמרים שלא הצליחו לשרוד את ההעתקה

 הצללה על הרכביםמה שחסר בו הוא . מואר וככזה מומלץ לחנות בומגרש החניה מצולם ו. בוצי
הפריט האחרון . שקיבלתי הוא שהעצים מסתירים את הרכב מעיני המצלמה( המפוקפק)וההסבר 

שפריחתו הצל ממתין לצמיחתו של העץ . שנוסף השבוע הוא ספסל להמתנה בצילו של עץ הצאלון
 .כתום נוצץ-העשירה תהיה באדום

 0513אוגוסט 

 
 
 

 אקדמות שכונת הבוסתן

( דונם 13)העצים שהיו בשטח  105נדרשנו להכין סקר על ( 'מטע ב)לקראת בניית שכונת הבוסתן 
בסקר שהוגש . שכלל את חלקת האקלום ההיסטורית ובוסתנים פרטיים של דיירי שכונת המטע

מאז חלפו . עתקהמי לעקירה ומי לה, מי לשימור: סומנו העצים( יש משרה כזאת)לפקיד היערות 
 .  כארבע שנים והשבוע סיירתי בשטח עם גיל רביב

על ידי פקיד היערות ומשרד  כווהוסמ ומתוך מאגר שהוכשרשל אגרונום פיקוח בהחוק מחייב אותנו 
מ עם פקיד היערות האזורי נדרשנו להעתיק שבעה עצים "ממצאי הסקר ולאחר מו פי-לע. החקלאות

. ן ששת המבנים שייבנו ובהתאמה למדרכות ולתוואי של קווי המיםבי, שניטעו מחדש בתוך השכונה
הנוי . חלקת האקלום הושקתה במים שפירים וכך יימשך בשורת העצים שהועתקו וניטעו מחדש

 . הציבורי של השכונה יושקה במים מליחים

מוך והוא נטוע עכשיו ס( דורים)עץ שצומח בקומות , טרמינליהמבין העצים המועתקים אציין את ה
עץ נוסף ובסמוך לו נקרא . פריט יחידאי במשק ונדיר בארץ, מדובר בעץ מרשים. למגרש גולדה

סמוך למגרש החניה של שכונת הצעירים . בעונה זו ניתן לראות עליו פירות דמויי חרובים. גלדיציה
בדים בשעתו אנשי הנוי לא ידעו באיזו כסיה מדובר עד שגילו את העו. כסיה תאילנדיתניטעה מחדש 

 ...התאילנדים אוכלים את הפריחה האביבית שלהם

בהעתקה נגזם כנראה חזק מדי ולא ש, מאחורי גן רימוןתות : ארבעה עצים נטעו מחדש מחוץ לחלקה
שמצבם היה גרוע ולא אדר סורי ואלון . שנקלט היטבפיקוס : מול מערכות מידע. מצליח להתחדש

 .נכפו עלינו בכח החוק ןסכמת המשק וחלקיש לציין שלא כל ההחלטות התקבלו בה. נקלטו

 0519ינואר 
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 הגנה מרחבית

מטבע  .יפ השמירה'בג, איציק מבצע סיורים מספר פעמים ביום. איציק עדןיצאתי לסיור שגרתי עם 
שמבקשים הדברים עיקר תשומת לבו בעונה זו הם כרמי הזיתים שקורצים לילדי השכנים ולאחרים 

 .להתחלק איתנו ביבול

החפיר סביב כל נחלתנו שמסמן את גבולנו אבל : ה על רכושנו מתבצעת במספר קווי הגנהההגנ
 .בחלקים שלא ניתן היה לחפור הורמה סוללת עפר. גם על גבי חמור, בתחכום לא רב ניתן לחצותו

שלושת . 'לפחות במקום אחד הוצבו חביות ממולאות בבטון על מנת לחסום גישה מכיוון ביר הדאג
לאחרונה הותקן השער הכתום על הכביש . מליים גם הם אינם אלא סימון גבולותהשערים החש

החידוש האחרון הוא התקנת . למדגרה והוא נוסף לשערים בכניסה למשק וביציאה לבית הקברות
בנוסף לתיעוד מצלמות אלה מעבירות אזעקה בזמן אמיתי ובו זמנית . מצלמות בחלקים של הגדר

 .דירהמשגרות צילום של נקודת הח

קונבנציונלי הוא עץ השיטה -הזול ביותר ובעיקר הלא, משלל האמצעים נראה לי שהיעיל ביותר
הקוצים . גדלה ואין מצב לחצות אותה, שניטעה כשובר רוח בכרם הזיתים, שיטה זו. הקוצנית

איציק . השיטות גדלות על מים מליחים וגוזלות מעט מים מהזיתים. הגדולים שלה ממש מכאיבים
השתילים ניתנו . ט לטעת שיטות לאורך כביש צאלים מכרם הזיתים ועד לצומת הכניסה למשקהחלי
בגיל שבעה חודשים הם מועברים למקומם . ל ואיציק גידל אותם במשתלת הזיתים"ידי הקק-לנו על

 .לכשיגדלו ניתן יהיה להפסיק את ההשקיה. הקבוע ומושקים במי ביוב

 .מיון הזיתים יקבלו את ההגנה היעילה והזולה ביותר נראה לי שאזור המדגרה החדשה וסככת

 0513נובמבר 

 
 

 ערב בנות – רביע

מזרח "המופע כונה . השבוע צפינו במופע מחול במסגרת אירועים שמפעל הפיס קיים ברחבי הארץ
סולו 'מופע יחיד של רקדנית הפלמנקו נטע שיזף  -הראשון : והורכב משלוש תכניות שונות" ומערב

 – יצירתה של אורלי פורטל והשלישי' רביע'קבוצת הרקדניות מתוך המופע  –השני ', עם מניפה
 .'אישה-אדמה-רוח'קטעים מתוך תכניתה של סיגל זיו 

 הופעת מחול כמוה טרם נראתה ברביבים ואולי בארץ , היה החלק המרגש( אביב בערבית)' רביע'

 וחלק בוצע " הברירה הטבעית" מזכירה בכליה את, חלק ניכר מהמוסיקה היתה פרסית. כולה

רועי צאן , !(גברים)הריקודים מבוססים על מסורת הסופים המסתוריים . באקורדיון וכלים נוספים
-התלבושות המיוחדות היו מסורתיות. מוסלמים שהעדיפו את האהבה והרוחניות על פני האמונה

 . רקפת לוי ידי-עלשכבתיות שעוצבו -רב, סופיות

  10מנהלת הבמה ובעיקר , דרך התאורנית, מהיוצרת אורלי פורטל: הבנות המופע היה על טהרת

תה עם ואורלי פורטל שילבה בריקודים את אהבתה והכר. הבנות הצעירות בשיא פריחתן וגמישותן
הוא שירה של המשוררת הפרסית רביע , האביב הזה', הדי רביע'. ריקודי בטן מעוצבים ומעונטזים

 נחשפתי לתרבות לא מוכרת שהותירה מקום למחשבה. ל זמרי מצריםאטרש גדו-בביצוע פריד אל
 .ופיענוח איתם הלכתי הביתה

הנאתי היתה יכולה להיות מושלמת אלמלא שכני . תודה גדולה למי שבחר את המופע המרגש הזה
כנראה היה עליו , למרות שלא התבונן במופע, שהדליק את הנייד שלו באור יקרות וסימס במרץ

 .לשמחתי מצאתי מקום ריק להימלט מהשכן הטרדן. ליין-רת לעיתון אוןלשלוח ביקו

 .קבלה אורלי בתודה, כך ספרה לי אחרי המופע, הקהל גמל לרקדניות בתשואות סוערות אותן

 0513דצמבר 
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 פיסול סביבתי
  הנה הבאתי לך בוטנים

  פרחים נובלים בדרך כלל

  והבוטנים הם טעימים

  אמנם פרחים זה מקובל

  בייחוד זר שושניםו

  .םאבל הבאתי לך בוטני

כלניות צהובות ממתכת לכן לא  –פסל חדש בכניסה לכלבולית  אריק יצחקיבסוף השבוע שעבר הציב 
מומלץ להתבונן בה , העבודה מרשימה. תרגם  ושר ישראל גוריון, אק ברל'בלו כמו באזהרתו של זני

ים שהציב יעלליד ה, נשוף על הסלע הגדול בכיכרלפני כמה שבועות הוסיף אריק פסלון של י. מקרוב
 .מספר שנים קודם

 חנה אורלוףמעל כולם מתנשא פסלה של . הנה ספירת מלאי קצרה מעבודות פיסול שבחצר המשק
מול . בריאת העולם גיה זילברעל קיר הספריה מודבקת יצירתה של . פסל הכרובים מול חדר הזיכרון

קבוצה . מיכל ואילן אקיאן ואלעד נוה, אילנה ואיתן בניהצקו חדר האוכל רובצות כבשים מאבן שי
את המוזאיקה על הדפנות סביב שני העצים על משטח הגרנוליט הדביקה , בהדרכה חברים מנען, זו

 .פסליו של אמיר ארז מוצבים על המסלעה המרכזית של גן הקקטוסים של אהרן נוה. הסמוך

ירפה שמשתלבים בעמודי התאורה על 'ם נחש וגהתחיל ע, אריק מציב פסלים כבר מספר שנים
בפלונסק וכל קבוצה מרמת הנגב שמבקרת בעיר הולדתו " שתל"המשיך בעץ ש, המדרכה מול ביתו

 .רעים, לייזר-מתוצרת ישרא" עלה"תולה עליו וגוריון -של בן

קנה ש, עץ נוסף. אריק עץ ועליו יושבות חסידות ממתכת" שתל"ליד תחנת הדלק , בכניסה למועצה
נוספת  עבודה. הועתק לצומת טללים ועליו אריק הושיב נשרים, את פרסומו בחצרה של רחל סבוראי

 .שלושה גמלים –נמצאת על הכביש למצפה רמון מול חאן השיירות 

לו וגיטרה חשמלית בכניסה 'צ, רקדנית – 0510בשנת  –העבודה האחרונה ששיווק אריק החוצה 
 .המרשיםבים מחוץ למשק מתאפיינים בגובהם הפסלים שמוצ. ס של המועצה"למתנ

 .יישר כח על עבודות האומנות החדשות בחצרנו

 0512ינואר 
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 מהמאדאפה לבית הארחה

הוא אוהל האירוח בשפת , סמוך לעליית רביבים על הקרקע הוצבה בפתח הטירה המאדאפה
ומטיילים שבאו לגלות את הנגב אכלסו ' חנה עסלוגחיילים בריטים ממ, השכנים הבדואים. הבדואים

 .את המאדאפה

 את . שטף הטיולים לנקודה הדרומית ביותר בארץ הביאו להקמת ועדת הארחה שדאגה למחסורם

 למשך שבועיים ( 1609)חיל האוויר אלוף דן טולקובסקי על אירוח חייליו )!( תודתו של מפקד

תפקיד נוסף של הוועדה היה לדאוג לאורחי (. א"ח)רמני הם לנו כנראה בצריף הג. מצאתי בארכיון
 מודיע דן חכלילי מוועדת הארחה שציוד נעלם בהעברות התכופות של  1601בשנת . החתונות

 בית שלם בו רוכזו , בסוף שנות התשעים, כדי להקל על האחזקה הוקצה. הדירה ממקום למקום

חברים שנוסעים ימסרו את : "רסמה בעלוןהיסטורי נוסף בהודעה שפו-פרט חברתי". החדרים"כל 
 ".האורחים ילונו בדירת החבר. מפתח חדרם לתורן

היו נחוצים כדי לארח את , למרות שכיום הוקצו דירות לנושא, חדרי הארחה כפי שהם נקראים עדיין
יהודה . דירה אחת הוקצתה לתרבות. זאת כשהחברים גרו בחדר בלבד. הקרובים  ממרכז הארץ

או מי  הואלאמן שהוזמן לבילוי של סוף שבוע כש/כפיתוי למרצה אירוחהשתמש ב ויקסי רביב
באותם ימים לאנשים היה . תו בקיבוץ המיוחד במדבר וגם זוכה לטבילה בבריכהימטעמו מסייר א

הם . הגיעו קרוביהם לביקור בניהם ביבשת אסיה הרחוקה, כשקלטנו עולים חדשים, בהמשך... זמן
לפני שנים רבות וממש עד ימים אלה ". הארחה-נוהל"פי -וזכו לעדיפות על התארחו תקופה ממושכת

כל חדרי האירוח : "ו"מתפרסמת לקראת החגים הודעה כגון זו שהתפרסמה עוד בפורים תרפפ
 ".בכל זאת מוצע להזמין כי יהיו ביטולים. הוזמנו לפסח

יים לשדרוג חמש הדירות רביב ורבל ארחו כאן אנשי עסקים מרחבי העולם מה שהביא בשנות האלפ
מאז המתארחים . הריהוט הוחלף והן צויידו בטלוויזיות ובמזגנים(: בית ההארחה ודירת נוספת)

בשבע השנים האחרונות . בעיקר ניקיון וחשמל, משלמים סכום שאמור לכסות את הוצאות האחזקה
 .רכההתמדה ראויה להע. לה אוירא ודבורה ליבנה'אחראיות על כל נושא ההארחה חנה

 0512מרץ 
 

 

 חברים היגידו 51
מגיעה אלינו לאירועים רבים ומרגישה כאן כבת , בת משמר העמק ותושבת המדרשה, ענת שרגאי

ולא רק ברביבים אלא בכל ישובי המועצה היות שראיינה בעשור האחרון עשרות חברים ושמעה . בית
 .את סיפור חייהם האישי

העלתה ממוחה הקודח את , ס"מנהלת המתנ, ה שביטהכל התחיל לפני למעלה מעשר שנים כשזיו
התגייס לנושא והמכון למורשת  שמוליק ריפמן. הרעיון לתעד את ראשית ההתיישבות ברמת הנגב

ציון העבירה לקבוצת ותיקים -באותם ימים אילאיל הר. גוריון במדרשה לקח על עצמו את הביצוע-בן
 .תוב את סיפור חייהםקורס כתיבה במעבד תמלילים וכתרגיל בקשה מהם לכ

גוריון יזמה את -הנושא עבר לידי ענת וכמרצה לקולנוע באוניברסיטת בן( 0552)כעבור שנתיים 
ובמהלך העשור האחרון הופקו " והיגדת לבנך"המיזם קיבל את השם . המעבר לצילום סרטים

ההתיישבות הרעיון המוביל היה לתעד את ראשית . סרטים בהם רואיינו ותיקי האזור 75-למעלה מ
שהרי הכרת העבר היא , בנגב כחלק מבניית הזיכרון הקולקטיבי לתושבי האזור ולמתעניינים אחרים

לצד תיעוד המבוגרים מתקיים מיזם חינוכי במסגרתו מראיינים תלמידי . חלק מחוזקה של הקהילה
כמו כן . את תושבי האזור במטרה לקרבם אל העבר המקומי' צין'ו' משאבים'מבתי הספר ' כיתות ח

 ".והיגדת לבנך"-אירועים ציבוריים הקשורים ל( אולי לא מספיקו)נעשו לא מעט 

היה רצון לראיין גם תושבים ממצפה וירוחם אבל הרשויות . המועצה תקצבה את המיזם ביד נדיבה
" ותיקים"אמנם עדיין לא , פרט לוותיקים רואיינו גם ראשוני קדש ברנע. שם לא תקצבו את המיזם

עברו דרך ניצנה  נסיגהבל היו שותפים לפרק התיישבותי ייחודי שהתחיל בצפון סיני ואחרי הבגיל א
 .חברים 35-מרביבים רואיינו כ. לנקודה של היום

 נתאי פרץ ידי-עללמעלה ממחצית הסרטים צולמו . המפיקה והמראיינת, ענת היתה התחקירנית
ה שבידינו חומר מרתק אבל עדיין לא נרא. בימים אלה המיזם הסתיים. יואב חזקיהוהשאר בידי 

 .נמצאה הדרך הטובה להנגישו לציבור
 0512מאי 
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 קבוצה  -אולפן  -קבוצה

אין אולפן במובן כבר אבל למעשה , בשכונת הצעירים מתנוסס שלט גדול עליו כתוב אולפן רביבים
 .יוםלומדים חצי יום ועובדים חצי , העולים החדשים, עבודה שמשתתפיו-הקלאסי של אולפן

בשנים . המורים קבלו משכורת ממשרד החינוך, העבודה היתה אמורה לממן חלק מההוצאות
בית ראשון במולדת וקבוצות מהתנועה : האחרונות אנו מקיימים בעיקר שתי מסגרות לימוד עברית

 . ל"בחו

מקובל להניח שהאולפן ברביבים  .מה שהתחיל כקבוצה חזר להיות קבוצה: להלן קצת היסטוריה
קיבוצים הציעה לבתקופה שהסוכנות הוצפה בעולים חדשים ו, חיל לאחר מלחמת ששת הימיםהת

רשמית כשבע שנים לפני שהוכרנו , האולפן-אני כותב הפעם על תקופת טרום. לפתוח אולפני עבודה
 . כאולפן

ועבורנו היה זה מפגש ראשוני , כך כונתה, "הקבוצה האמריקאית"לרביבים הגיעה . 1695אוקטובר 
צעירים שרק חמישה מהם היו בוגרי תנועת  שמונההקבוצה מנתה  .ב"מארה( לא כולם)עם יהודים 

על מנת ליצור מרחב חברתי צורפו אליהם . רישי וצּובָ , רותי, עליזה: דרור מהם אני זוכר ארבעה
יטניקי חברי התנועה לא אהבו את הסגנון הב. וכאן התחילו הבעיות. תימָ לי ּומֶ , ניקי: שלושה צעירים

ניחנה ביופי  מליואכן , כמאמר השיר" הם היו יפים... מגודלי שיער ויחפים"של המצטרפים שהיו 
הקבוצה סבלה מקשיים חברתיים  ,רמת העברית פי-לע ,למרות שחולקו לשתי כיתות. יוצא דופן

שערם השופע והשקפת עולמם , בלבושם, השלושה. שגרמו לבסוף לסילוק שלושת הביטניקים
שנות השישים בב "ית הותירו כאן את הניחוח המיוחד של דור הצעירים שגדל בארההמתירנ
 .הסוערות

התלונה העיקרית שעלתה בשיחת הסיכום של הקבוצה היתה שאין במשק צעירים כי הם פגשו רק 
, ללא מימון חיצוני, והמשק, בעיקר עבדה, ה שהתה כאן שנה מלאההקבוצ... ומעלה 01בני ' זקנים'

 באותה תקופה עבדתי במטע ושמחתי לקצר את יום. שרה רחבי ואנוכי: שני מורים העמיד להם
. הכנת השיעורים נעשתה כמובן בשעות הפנאי שלי בערב. העבודה במטע ולעלות לשיעור בכיתה

 .ניסיוני הקודם בהוראה הסתכם בהדרכה בתנועה

בים שלחה משפחות הגדולות ובתמורה רבי" דרור"שנתיים מאוחר יותר החלו להגיע הכשרות 
 .להדרכה בתנועה בצפון אמריקה
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 בשער. ג.הייתי ש

במשך . התנדבתי לשמור בשער המשק במסגרת בדיקת הכדאיות של סגירת השער בשעות הבוקר
ביום השביעי למבצע , המשמרת האחרונה שלי היתה השבוע. מספר ימים נעלתי את השער לזמן קצוב

כמחציתם נכנסו למשק ומחציתם , רכבים 192במשך שלוש שעות רשמתי : להלן הנתונים. צוק איתן
 .שם הנהג ומה יעדו בקיבוץ, רשמתי את מספר הרישוי של הרכב, עיכבתי רק את הנכנסים. יצאו

וכשנרכש היה הארוך , כנפי-עד אז היה שער דו, השער החשמלי נבנה בתחילת שנות התשעים
לא . כדי לאפשר מעבר לכל הכלים החקלאיים שהיו לנו, תזא. מטר 13 ,בתנועה הקיבוצית( ?והיקר)

כך . חלף זמן רב ומשאית עמוסת גזר של רומיילי הפילה את השער ונקנה שער חדש שהיה קצר יותר
צמצום . הרווחנו אנרגיה בפתיחה וסגירה מדי מספר דקות מה שגרם לשחיקה מואצת של המיסבים

 .ר למשך שעות היוםלסגור את השעהושג משהופסק השחיקה העיקרי 

רכבים  35עצרתי . 59:35עד  57:35 בבוקר מהשעההשעה העמוסה ביותר היתה . נחזור למימצאים
במקביל ספרתי . הלול ועוד, רביב והאחרים עובדי הנהלת חשבונותם בעובדי 15מהם , למשקשנכנסו 

, המשאיות נכנסו ין שבשעות מסוימות רובימענ .רובם של עובדי חוץ, רכבים שיצאו 25ולא עצרתי 
 .לא למפעל אלא לכלבולית

קרה משהו "' אר". !אתם בעומק העורף? התחרפנתם לגמרי, מה"מרעים ' מ: תגובות של הנכנסים
לרוב ". ?זה יהיה סידור קבוע"' ר". סוף סוף מישהו בודק מי נכנס למשק"' חש". ?שאני לא יודע

 .ענו לשאלות ומיהרו לדרכם, הנהגים לא היה פיוט ראוי

 המקום צויד. נסעו לסיבוב מדי שעהואת השער פתחו , ישבובשעתו הביתן נבנה עבור השומרים ש
  ציודשל והביתן הפך למחסן על הרכב כיום ההנחיה לשומר היא להסתובב כל הזמן . בהתאם

 .ובקרוב סידור זה יבוטל( מדי)ניתן לפתוח את השער ממרחק רב  .אבטחה צילום וציוד
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 רביבים -צופים -תל –' עסלוג –ים רביב

. את הענקת השם לישוב החדש" כרביבים"מתאר בספרו , מדריך הקבוצה בראשון לציון, מאיר איילי
בדרכו , כחודש לאחר שבוגרי חברת הנוער הגיעו למושבה הזדמן למקום ברל כצנלסון, 1639השנה 

ברנר . ח.ם הביטאון שערך יכש רביביםברל הציע את השם . לחגוג את ליל הסדר בגבעת ברנר
הצעירים ששליטתם בעברית היתה . גבעת ברנר, ובהקשר למקום חינוכה של חבורת המייסדים

, Rieslregen-מוגבלת לא הבינו כלל על מה ברל מדבר עד שאיילי תרגם והסביר בגרמנית שהכוונה ל
כשעירים עלי : "כתוב (ב"דברים ל)בשירת האזינו . טעה, ששלט במקורות, אלא שאיילי. רסיסי גשם

פי הפיוט -כך גם על. הכוונה לגשם חזק( סערה=שעירים)ת פי התקבולֶ -על". כרביבים עלי עשב, דשא
 .אותו הבאתי במדור קודם "פעת רביביםש  "

פורסמו שני ( 1659)בלבוב . קובץ ספרותי בשם רביבים, גליציה, הוציא בלבוב ברנר. ח.י הסופר
בית "הלכתי ל. 1605הקובץ הופיע עד . שראל לאחר עלייתו של ברנרכרכים וארבעה נוספים בארץ י

. בחירת השם לקובץמה הסביר ברנר בכדי לבדוק , אביב-הספריה המרכזית של תל, "אריאלה
לעומת ביטאון " נעים יותר"בפתיחת הכרך הראשון משבח ביאליק את ברנר והגדיר את הקובץ כ

שנים אך לאכזבתי ברנר אינו  155המצהיב שגילו מעל  דפדפתי הלוך וחזור בכרך... קודם של ברנר
 . מנמק את בחירתו בשם רביבים

ישראל יוסף ברסלבסקי -ביקר כאן חוקר ארץ, מספר חודשים לאחר העליה על הקרקע, 1623בשנת 
הצעה  .אפיקים בנגבשבעקבות התרשמותו מהמקום שלח מכתב לחברים בו הוא מציע לקרוא לישוב 

 .לא ליצור בלבול עם קיבוץ אפיקים שנוסד עשר שנים קודם בעמק הירדן זו לא התקבלה כדי

כדי להדגיש את ארעיותו ומסיבה זו תל צופים ובעיקר שלטונות המנדט קראו לישוב , ועדת השמות
מלאך -יואל דה. וייחדו את השם רביבים לפלוגה בראשון לציון' עסלוגעצמה החברים השתמשו בשם 

אבל החברים החלו  1620ת אשרה אמנם את השם רביבים לקראת סוף מעיד בספרו שהקרן הקיימ
 .להשתמש בו רק בתום מלחמת העצמאות

 .שנים לייסוד הקבוצה 79. שנים לעליה על קרקע הנגב 71, חג המשק
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 אזעקה בשיעור התעמלות
הסירנה  פרצו היללות הבלתי נסבלות של, בשלב ההתרגעות, בסיום שיעור ההתעמלות עם אהובה

התחלקנו לשתי . ד"הרי אין במבנה ממ, מה עושים, טוב. ידי פיקוד העורף-החזקה שמופעלת על
שניות . שניות 10האחת זלזלה והמשיכה להתלבש והשניה צעדה לחדר המדרגות והמתינה : קבוצות

לה כולן בסגנון עו, במלחמות ובסרטי קולנוע, למחשבה ולאסוציאציות על אזעקות קודמות במבצעים
 .ויורד שמאפיין אזעקת אמת

הטקטיקה של  .מ ויכוון הפעם גם אלינו"ק 25-החמאס למד כבר לירות מעבר לתחום הכנראה ש
 היא לכוון למרכזים גדולים כמו בסיסי צבא כי קשה לכלי הירי שלהם  –ויש דבר כזה  –ס אהחמ

 .לכוונן על מטרה קטנה כמו רביבים

. כלומר היתה אזעקת שווא, שקיבל הודעה על איון האזעקה פריאלתומר בדרך מהשיעור פגשתי את 
המשכנו למכור את ארוחת "? הלכתי לחדר האוכל ושאלתי את אנה הקופאית מה עשו בזמן האזעקה

שכלל לא שמעו את שולחן האכילה הסתבר ליד ." ד"אני לא יודעת היכן יש כאן ממ. הצהרים
על המפעל ועל בית הכיתות והם אמורים לכסות  :למרות שיש ברשותנו כיום שני מכשירים, האזעקה

 .חזרתי למזכירות שקירותיה אינם מבטון ואין היכן להסתתר. את כל רביבים

כל מיני גנרלים מתכנסים . ועוד נפילה בינינו לצאלים, היתה נפילה באשלים: השמועות, בינתיים
את הנוהג מהמלחמות כדאי לחדש . במשרדי המועצה אבל לא משתפים אותנו בסודות ובמסקנות

 . קודמות ולהעביר הודעות מהמועצה ישירות לניידים

ראשוני הבנים נקראים למילואים ואנחנו כהרגלנו  ."צוק איתן"ביום השני למבצע שורות אלה נכתבו 
 .מעין השלושה הפעם, מהנגב המערבי' פליטים'מתארגנים לארח 
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 השבוע השני, צוק איתן

למעשה . ונאלצתי לשהות פעמיים במקלט של בית הדירות הגדול אביב-ללחזית תנסעתי  05/7בשבת 
גדים בוב מות'בפיגוראיתי אותם לראשונה , מדובר בחדר מדרגות רגיל שם התייצבו השכנים

". הליכה"אחרי צפירת הארגעה יצאנו ל. החלפנו חוויות והערכות מצב. שלובשים רק בתוך הבית
רוב הבתים נעולים . עיקרית היתה היכן להסתתר כשתושמע אזעקההדרכים היו שוממות והשאלה ה

 .אם כי יש להניח שבקשה למסתור תיענה יפה

הפעם . 0512 הגענו לצוק איתן 0510, ואחרי עמוד ענן 0559, אחרי עופרת יצוקה. חזרתי הביתה
 25)ום במלחמות הקודמות היינו מחוץ לתח. החמאס יורה על כחצי מדינה כולל כאמור על גוש דן

למרות  .הימים הראשונים נשמעו כחמש אזעקות 15במהלך , הפעם .והפכנו מקלט לפליטים( מ"ק
אבל היללה המעצבנת של הסירנות הבריחה את . אנחנו כנראה לא יעד ראוי, ת של החמאסוהיכול

 . מאולתרים יש לומר, החברים למרחבים מוגנים

עוטף "בעיקר מ, ביתנו לפליטים מהצפון כמו במלחמות הקודמות מאז מלחמת המפרץ פתחנו את
נפש שהסכימו לגור בדירות שמזמן כבר  005מדווחת על , האירוחאת מנהלת ש, קורין ברגמן". עזה

. טובלים בבריכה ומטלפנים למשפחתם שנשארה בבית, הם אוכלים בחדר האוכל .יצאו מהשימוש
 .עבורם הוכשר בית ילדים מאולתר" העוטף"רוב המתארחים היו מ

מחבלים שניסו חמשת האתמול בבוקר הודיעו בתקשורת שהתצפיתנית ליד קיבוץ סופה חשפה 
, הזעיקה יחידה צבאית( בתם של לילך וצקי)התצפיתנית רון רפאלוביץ . לחדור לקיבוץ דרך מנהרה

 . המחבלים נסו ורון הצילה את סופה

 .עינת שרוףהם ידידת ביתנו אנחנו חיים אמנם בבועה אבל זכינו בהופעות של מספר אומנים ביני
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 הגינה הקהילתית
הלכתי בין ערוגות הגינה . בכל יום רביעי נפגשת קבוצת חברים לעבודה חקלאית משותפת בגינה

אבל , מן הסתם, התבלינים נאכלים ונשתים. מעט פרחים והרבה תבלינים, וראיתי מירקות העונה
משתמשים בחומרי ריסוס הורגי מזיקים  לאשכן כאן , ואולי בעיקר הם מתפקדים כדוחי מזיקים
ר 'מאחורי הערוגות התמימות עומד רעיון הפרמקאלצ. ולא בדשנים אלא בקומפוסט מייצור עצמי

)Permaculture( . השקפת עולם שאומרת בתמציתיות כי חובה עלינו לשמור על משאבי הטבע של
למשל להשתמש בירקות מזני מורשת . נגדו ללכת עם הטבע ולא. כדור הארץ גם עבור הדורות הבאים

 .ולא מזנים מהונדסים כדי שיישמרו לדורות אחרינו

ל הגדמים של עצי ענזהרתי לא למעוד . הגינה נמצאת בתוך הבוסתן הקהילתי ליד שער גולדה
 ההפגישה השבועית של החקלאים מתקיימת בשע. האבוקדו זכר למטע שהיה כאן בזמנים רחוקים

כל אחד מחליט כמה ערוגות , ערוגות 17משפחות עם ובלי ילדים ובסך הכל מעובדות , רווקים :19:35
ההשקיה נעשית במשותף והקצבת המים השפירים היא חלק . 'בעלים' 15כיום פעילים בגינה . לעבד

עבר  שטרן שגםמתנהל בהדרכתו של איתמר , כבר בן שנתיים, המיזם. בוסתןשל ה מההקצבה 
 .השתלמות קצרה בנושא

הנאה וקשר עם האדמה שהתרחקנו ממנה , תחביב, העסקת ילדים, המיזם משלב בין השקפת עולם
המפגש השבועי של חקלאי הגינה מסתיים עם ארוחת ערב משותפת כולל . מירקות העונה על שולחנך

  .פיתות על האש
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 בית התינוקות משודרג

כשהחלו העבודות להקמת בית האומנים במבנה שבסמוך לבריכה הלבנה אני חוזר לימי , בימים אלה
מצידו . היה זה בית התינוקות הראשון שהוקם ברביבים בשנות החמישים. הזוהר של המבנה

 .ניצן ואלה: שתי קבוצות של פעוטים –ך השנים בהמש –המערבי היו 

תפקידן היה להסתובב בין . הלילהבחלק הקרוב לבריכה היה בית התינוקות בו ישבו שתי שומרות 
ולנסות להרגיע את ' אירועים'לראות שאין ', בהם ישנו הילדים מגיל יום ועד כיתה ח הבתים

הישן "השומרות נזעקו כש. את ההוריםמים להזעיק יהמתעוררים בעזרת כוס תה ובמקרים מסוי
 .לא התמודד עם הילד שהתעורר" בגן

: ועד לציפורי הלילה-מקום ישיבתן של השומרות נקבע כאמור במבנה בו גרו התינוקות והיה בית
יפס היה מצרך נדיר ויחד עם חביתה גדולה 'צ, שכן. יפס'החולבים ברפת וסתם חובבי צ, שומרי החצר
כל דצריך : הפריסה היתה ברוחב לב בחדר האוכל ובפרפראזה. השומרים ופרים של'היה אחד הצ
 .  ייתיי ויאכל

בכל חדר בו לנו ילדים היה מיקרופון שקלט בכי או את . בשנים מאוחרות יותר הותקן השמרטף
השומרת לא דברה עם הילדים דרך . בבית התינוקות שומרותל הושידר אות!" ת-ר-מ-ו-ש"הקריאה 

 .את הילד הבוכה, או לא, רצה מיד לבית ממנו נדלקה הנורה והרגיעה-השמרטף אלא אצה
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 השמרטף

 .רימון, חרוב, תמר: ובגנים. עירית, רקפת, ערבה, שיזף: עין חדה תבחין בשמות הכיתות

 ".בית ראשונים"כיום ניתן לראות את השמרטף ב. אלה, שושן, צבר: שמות פעוטונים שניתן לזהות
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 דניאל טבחימ

" מחסן הפח"הלכתי לנגריה במקום שעמד פעם . ללא כוונת רווחבתוך ענף אחזקה צומחת לה יזמות 
חזר לעבודתו בנגריה  גרולדניאל  0559בשנת . שקיבלנו כפרס ממשרד השיכון בשנות החמישים

בבתי קומתיים לאחר החלפת צנרת : בקורס לעיצוב מטבחים החל לבנות מטבחים למדולאחר ש
היות שלא מדובר ביזמות המחירים שנקבעו הם נוחים מול . ות קבע לפי הזמנה של חבריםולדיר

הקראווילות בשכונת  19בשנה האחרונה הוחלט לבנות כאן את המטבחים עבור . מחירי השוק
 . כבר הורכבו במבנים 15מהם , הבריכה

. אתר האחזקה בסמוך היום מחסן של, הועברו מהנגריה הישנה, "ישנות במצב טוב", חלק מהמכונות
, בתיכנות מחשב, שמייצרת C.N.Cלא מכבר נרכשה מכונת . שתי מכונות בלבד נרכשו לנגריה החדשה

המכונה יודעת לייצר גם שלטי הפניה שהוצבו . מדפים ובהם חורים לברגים ומסילות למגירות
ידי -בעיקרו על מיזם זה מבוצע. עסקים או לביקור חבריםל הבחצר ומקלים על האורחים שלאחרונה 
שנראה כמו עץ אבל מצטיין בעמידות בתנאי מזג אוויר קשים , השלטים עשויים מפלדק. אלחנדרו

 .האותיות נצבעו לבן והחיצים בצהוב.  ואינו דורש תחזוקה

מיזם מיוחד היה החלפת כל מיטות הברזל . רגולותמוצרים נוספים של הנגריה הם ארונות בגדים ופֶ 
ת החדשות עשויות מעץ ויש להן שני מעקים היות שכיום אין לצד המיטה קיר המיטו. בגני הילדים

יחד . למנוחת צהרים בלבד, מוצבות בכל חדר שמונה מיטות –כבימי הלינה המשותפת ובמקום ארבע 
גם . בעלה של חופית, עבד תומר אוסדון וכיום ולאד שפרן, 19שעובד בנגריה מגיל , עם דניאל
 .מגיע לנגריה ומצטרף למשימות שונות, מל מהרגלים ישניםשקשה לו להיג, אלחנדרו
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 בית הכיתות

לאחרונה התקיימה מסיבה לכבוד אביבה שביט שסיימה חצי יובל שנים של עבודה בחדר העיון בבית 
, המבנה. קומתי שנמצא ליד מרכז הנעורים-הדובית המארגנים בקשו ממני לספר על ה. הכיתות

. היינו בראשון בספטמבר, 1699נחנך בתחילת שנת הלימודים ', אוקספורד'ו שהילדים קראו ל
" הייתי שם"להפתעתי מצאתי בארכיון תיעוד דל ביותר על האירוע ונאלצתי להשחיז את זכרוני שכן 

". רותם"ו" אשל"בקומה העליונה היו שני חדרי כיתות מרווחים בהם למדו כיתות . בתאריך המוזכר
למעשה החלל , וקמה מזכירות בית הספר ובצד המזרחי של הקומה היה חדר עיוןבין שתי הכיתות מ

בקומה התחתונה היו חדר מוסיקה קטן ומעבדה רחבת . השנים 27היחיד שלא עבר שינוי במהלך 
 .ידיים ללימודי הטבע

חברת לוחמי  נעמי יודקובסקיידי משרד השיכון על פי התכנון של האדריכלית -הבניה בוצעה על
הוא סיפר . שהיה אחראי על הבניה עודד ברזלימצאתי הסבר מפורט של  1697בעלון חנוכה . אותהגיט

כל אלה  –צבעים נועזים , גג שטוח וקירות לא מוחלקים, בטון חשוף: שהתכנון נעשה בסגנון מיוחד
. בארץ באותן שנים שביתה בין האדריכליםכנראה בהשפעת סגנון הבניה הברוטאליסטי שקנה לו 

מוסיף כי ההחלטה לבנות את בית הכיתות בשתי קומות נבעה מחוסר מקום לכל המבנים  עודד
-גם הם דו, ממש בשכנות נבנו שני בתים ללינת בני הנעורים. המתוכננים לבית הספר התיכון

לא מיותר להזכיר כי באותן שנים היתה הנחיה של מזכירות הקיבוץ המאוחד להקים בית . קומתיים
האגף השני לא . בית הכיתות היה אגף ראשון של בית הספר התיכון. ת בכל קיבוץב כיתו"ספר בן י
 ".מעלה הבשור"כי כעבור כשנתיים החלטנו להעביר את כיתות ההמשך לנבנה 
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  21א חוגג יובל "י

. ידי רביבים לאחר שהתנועה החליטה שאנחנו לא עדיפויים-גרעיני לנגב אורגנו בשנות החמישים על
גרעין ". לנגב"ובכך בא הסיום לשם ' רביב'ו המיר את שמו ל"גרעינים עד שגרעין לנגב ט 13אורגנו 

 . ל"שנה לגיוסם לצה 05א מקיים כאן היום כנס במלאת "י

ת מוקדם "הכרזת הגרעין נערכה בחג השבועות ומספר חודשים מאוחר יותר בני הגרעין הגיעו לשל
קוות רבות בגרעין זה בגלל איכות החברים ובגלל האכזבות המשק תלה ת. 1690ברביבים בסתיו 

כך  במרכז , על רצינותם יעידו עלוני הגרעין שהפיקו. 'י-ו' שהנחילו לנו שני הגרעינים שלפניהם ט
ביקורת על ההצגה של  יחיא פרץכתב  - 19הם היו רק בני  –ת המוקדם "העלון שהוציאו כבר בשל
היה  מיכה נמליך. גרמניה-על יחסי ישראל( ללא חתימת הכותב)ך ומאמר ארו, סארטר נידוני אלטונה

 .ובהמשך אייר את עלוני המשק, המאייר של העלון

בה היתה ,  ל בקציעות"כמו קודמיו הגרעין שהה חלק מהשירות הצבאי המשמעותי בהיאחזות הנח
שנה ברביבים אחרי תקופה של חצי .  מעט מאד עבודה חקלאית אבל היו סיורי גבול והרבה שמירות

התחילה , "שוטרים"הצופים כ-שבמהלכה שירתו חלק מבני הגרעין במובלעת הר, "ל"מחלקת נח"ב
 .ולאחריה מלחמת ששת הימים בה שובצו הבנים לאוגדת אריק שרון בסיני' ההמתנה'

בשתי הארכות " זכה"הגרעין : אפיינו את השירות הצבאי, מלבד המלחמה, שני דברים חריגים
  1699-לאחר פעולת סמוע ב. ל על שנתיים וחודשיים"הגיוס עמד השירות לבנים בצה בזמן. שירות

כלקח מהמלחמה . הוארך לשלוש שנים 1697 -הוארך השירות לשנתיים וחצי ולאחר המלחמה ב
ש בחטיבה "ל המוצנח הקימו גדוד חרמ"ל החליט להגדיל את חיל השריון ובני הגרעין מגדוד הנח"צה
 .של השריון 12

. ת המוקדם הדריכו רות יוגב וסלי גלילי"בשל, ה לבבי היה המדריך הראשי בארגון הגרעיןשיי
היתה רותי יוגב אשת  1699משהגיע הגרעין למשק בשנת . ה יוגב'בהיאחזות הדריך בעיקר יענקל

 .הקשר לכל אורך התקופה

  .יחיא פרץ ודודו עפרון, רחל צחור: ת מהם חברים היום"ה הגיעו לשל'חבר 05-כ
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 השלולית
המתקן . מול האנטנה של פרטנר, שליד שער המדגרה הכתום" שלולית"ב לוימנשה ישבתי עם 

מדובר . ל במימון המועצה"י המכחקיד-לנבנה ע, זמנית-מושקע מאד ומתאים לשלושה צפרים בו
פר עיני הצַ . דורגל לציוד וכמובן חלונות, במבנה שחלקו משוקע מתחת לפני הקרקע ובו ספסל ישיבה

 . אל השלולית הזעירה מגיעות ציפורים לשתות מים. מכוונות לגובה החלון

התחביב הוא צפייה . המתנו. הבנתי מיד שכאן דרושה סבלנות. לפני זריחת השמש 59:35הגענו בשעה 
פרות הצַ . פרים מדווחים בחשבון פייסבוק מיוחדומנשה מספר לי שעל סוגים נדירים הצַ בציפורים 

-"שלוליות. "המצלמה והעדשה: פר טוב ממש יקרהציוד שנדרש לצַ . הפכה לטרנד ברחבי העולם
שם גובים דמי כניסה גבוהים כי במקום נוחתות ציפורים רבות , אחיות הוקמו במשאבי שדה ובעזוז

מנשה . בינתיים זרחה השמש ובתיאום מופלא נחתה בשלולית להקת חצוצרנים. והמתנ. ונדירות
לוגמות טיפה ומגביהות את ראשון , יש שטובלות את המקור: מסביר שלכל ציפור צורת שתיה משלה

 .פרהכל כמובן מתועד במצלמה וביומן הצַ . אחרות טובלות לשתיה ממושכת. לבדוק מה קורה

כן וגם פורים עד שמנשה הפנה אותי לדורס שהתיישב על עמוד חשמל שָ המתנו וזמן רב לא הגיעו צי
, שות סיבוב ומסתלקותוהציפורים שמבחינות בו ע... הוא ממתין לציפורים שיגיעו לשתות בשלולית

. מסביבה עלתה צמחיה ולידה גדל רימון, השלולית ניזונה מטפטפת זעירה... אם הן זריזות דיין
המשכנו . השלולית מהן יצפו אם יש אויבים בסביבה לפני טבילתן במים הציפורים אוהבות עצים ליד
מנשה מגיע לכאן כפעם בשבוע ויושב . מתורמם, שותה, נוחת, משקיף, להמתין והנה הגיע סיקסק

החברים מוזמנים . כאמור נדרשת סבלנות רבה כי לפעמים הציפורים לא צמאות, שעה או שלוש
 .יש לתאם כי המקום נעול. לבקר
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 כל נדרי

כל ( "1605נפטר ) ךרּומקס ב  פרוטסטנטי  -נוצרי-לקראת יום הכיפורים האזנתי ליצירתו של הגרמני
כך לו 'הצברוך הלחין את תפקיד . הידועה שהנושא המרכזי שלה כתוב בהשראת ניגון התפילה" נדרי

אני בחרתי בביצוע של ביצועים רבים ו, לו ותזמורת'לצ, לקונצרט זה. זן בבית הכנסתאת החשיזכיר 
פרה התפרסמה בשנות השישים בזכות כשרונה היוצא דופן ובגלל הרומן -די. הֶר ּפ-קלין די'זלנית 'הצ

המופלא היצירה שפרסמה את הזוג . רנבאוםדניאל בָ בינה לבין המנצח הישראלי המתוקשר 
פרה היתה בשיא -די! 05פרה בצעה בגיל -לגאר שדילו של אדוארד ֶא 'קונצרט לצתה היוהמוכשר הזה 

תחת שרביטו של המנצח את כל נדרי  תובסרטון בו צפיתי היא מנגנ –בכל המובנים  –פריחתה 
 .ברנבאום

י יד-לי גוי גרמני ומבוצעת עיד-להולחנה ע, ה יהודית עתיקה שנכתבה בארמיתתפיל? אז מה יש לנו
לביצוע שראיתי נרשמו מעל חצי מיליון . כתוב בעברית באנגליהחלק ממצבתה בבית הקברות גיורת ש
 .מומלץ .צפיות

 0510ספטמבר 
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 2פרק 

 דמויות

 
 ב של השמות הפרטיים"לפי את מסודרות והדמוי

 
 

 

 רומן מפתח  
 הורידכנראה שואפת ל, צועדת מהר ובמרץ ר"ל. וניםבהליכותי סביב המשק אני מבחין בהולכים ש

הדגש שלהם , שצועדים לאיטם כמו זוג נשוי שיוצא לשאוף אוויר צח בערב הם חברים ש"א. קלוריות
אבל מקפידה לנפנף יד , תמיד חגורה בווקמן כאילו בעולם אחר, נמרצת י"ה. על השיחה הנינוחה

מדגישה כמה , בה הנאמן משתתף בצעדה ושומר עליהצועדת כשכל ח"מ. לשלום כשאני חולף על פניה
התחילו בהליכה רק לאחרונה וכבר עברו לריצה , צעירים בגילאי העשרים י"י". תחת'להזיז ת"חשוב 
כרותם יאינם זוג אבל השנים ש ר"צ. צובר כושר לקראת הגיוס, צעיר שרץ שני סיבובים ן"א. מהירה

מאזין קבוע לווקמן אבל  י"נ. יומית על עניני השעהגם צעדה משותפת ושיחה  רבת השנים הולידה
אבל לעיתים , גם זה קורה, זוג נשוי שצועד יחד ע"ז. לעיתים מגוון ברכיבה על אופניו, אינו צועד קבוע

אני פוגש בהם צועדים השכם בבוקר לכן , זוג מבוגר, ד"ג. אילוצי העבודה ל פיכל אחד צועד בנפרד ע
צירוף שהפתיע , שתי צועדות מתמידות ת"ה. חוויות בחדר האוכל לעיתים רחוקות אבל מחליפים

 .  הן נדברות בטלפון כשכל אחת מתחילה את הצעדה בשכונתה ונפגשות באמצע, אותי

 
 למרות זאת ניתן להתרשם. אל תנסו לזהות, גם המפתח מפותל. למרות הכותרת לא כתבתי רומן

 . ממה שקורה על הדרך הסואנת סביב הקיבוץ
 . לא כתבתי כלום על התועלת הבריאותית שבהליכהועוד 
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 הרב אבי רונצקי
 

 איש רוח נטוע בקרקע
" סוגרים שבוע)"הרצאות : במסגרות שונות" פרשת השבוע"השנים האחרונות אני לומד את  10-ב

 בחוגהשנה עליתי מדרגה ולמדתי . וספרי לימוד( דב אלבוים)יזיה ווטל, (ביוזמתו של דוד אוחנה
 .האזורי בקיבוץ שדה בוקר עם הרב אבי רונצקי

סובלני ובעיקר מלא ידע , צורת הלימוד היתה חדשה עבורי שכן גיליתי ברב רונצקי אדם פתוח
בשלב . הפסוקים שבחר ללימוד( י אחד המשתתפים"ע)הוא היה פותח את השיעור בהקראת . כרימון

. ידע שונה מאחד לשני ובעיקר בין דתי לחילונירמת ה: ודוק. השני ביקש לשמוע את דעת המשתתפים
 . הרב מקשיב באמפטיה ובסיום הסבב מביא את הפרשנים שהוא בחר

 
פ בסיירת "מ, התגייס לשייטת, ס הריאלי"למד בביה. הרזומה של אבי רונצקי הוא יחיד ומיוחד

ה לרב מונ. ט"התקדם במילואים עד לדרגת סמח. חזר בתשובה ולמד בישיבת מרכז הרב. שקד
. משהשתחרר לפני כשנה עשה עם רעייתו רונית את שביל ישראל והגיע לנגב. ל"הראשי של צה

 .המועצה האזורית הציעה לו דירה בכפר הסטודנטים עדיאל שבאשלים
אלא שזו היתה . כך נולד חוג פרשת השבוע. הרב רונצקי  ציפה להשתלב בפעילויות לימודיות באזור

ולכפר  גרצונו ליצור מגע עם חילונים הצטמצם לחו. וכאן אכזבתו פעילותו היחידה ברמת הנגב
 .עדיאל

ישוב של חוזרים בתשובה שלא בטובתו עלה לחדשות כשמחבלים , אבי רונצקי הוא ממקימי איתמר
הדי הרצח ליוו את החוג . ל"רונצקי היה באותו לילה בישוב וניהל את החמ. רצחו משפחה שלמה
 .לך השיעוריםגם במה, ומאז לא מש מהנייד

מרבה להתראיין . ם ישיריםמגעיו עם אנשים ה. כותיו עממיותליה. רונצקי הוא איש מרשים וצנוע
אין לטעות באיזה צד של המפה . עדיין יוצא למילואים. שוחה בבריכת משאבי שדה. בתקשורת

שיבה בקרוב יסיים את השנה ויחזור לביתו באיתמר שם הוא מכהן כראש הי. הפוליטית הוא נמצא
 .במשך שנים רבות

 . איש רוח נטוע בקרקע: זכיתי בחוויה רוחנית יוצאת דופן מפי מורה שהייתי מגדירו
 

 :שלחתי לרב את מה שהתפרסם וזו תגובתו
  .אשמח מאוד שנמשיך להיות בקשר .פשוט מסמיק,  עדין שלום

 .אבי המון טוב לכל החברים ולהתראות
 

 0511יולי 
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 אבי תמרי 
 

 העבדיםתמר 
שלושה מהם נעקרו . עצים מסוג זקום מצרי ת שנות החמישים שתל כאן רכז הנוי ארבעהבתחיל

הזקום הוא עץ שיחני . הפריעו לתוואי השביל, בתחילת שנות התשעים עם בניית שכונת הפיסטוק
: העץ הוא לא משהו, האמת. תפוצתו בארץ באזורים החמים. קוצני גדול שמקורו ביבשת אפריקה

תכונותיו . הוא בשלכם חלקית והענפים שופעים קוצים( עכשיו)בקיץ , ים קטנים וירוקיםהפרח
". צרי גלעד"ומכאן שמו העתיק ( זו אינה המלצה)הנחמדות הן שפריו משמש כתרופה נגד תולעים 

 .מה שמעביר אותי לאבי תמרי, "תמר העבדים"באפריקה שימש מזון לעבדים ומכאן כינויו 
ה יפני תן-ממקלט קח, עמי בשכונת הפיסטוק-צומח ליד ביתו של רביב בן( ני אצלנופריט יחיד)הזקום 

שלישיה זו . אורנים וגדם של אורן נוסף שניבצידו השני של הבית ניתן לראות . שניה שמאלה
אבי הגיע לכאן עם שני . היתה מתחם קומזיצים עליה ניצח אבי תמרי ה בשנות החמישיםנשתלש

ים עזבו ואבי הצטרף ישנ. שנות החמישים והם זכו לכינוי האברהמלאך אברהמים נוספים באמצע
 .'מאוחר יותר לגרעין א
לתקופה והכנת תפוחי אדמה על האש היו -נדיר-די-שתיית קפה, הו-שירת הו, התכנסות סביב מדורה

( כלי חרס)נגינתו של אבי תמרי על האוקארינה . כמעט מדי ערב, ל צעירי רביביםעהבילוי המועדף 
אן מפוייח ועד שלא 'הקפה בושל בפינג. שלו ופולחן הקפה שפיתח היו מקור משיכה לצעירי הישוב

 .לספלי חרס זעירים ממוצא בדואיאת המשקה פעמים אבי לא מזג  שבעגלש -רתח
בר אבל אז -של אבי תמרי אשווה אותו למו" המוסד"אם אנסה להסביר לצעירים של היום מה היה 

 "...אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי"ועל כך שרנו . שבע-י בבארלא היתה אופציית בילו
 0511אוגוסט                                         

 
 

 אברהם נגב
 

  חלוצה בכותרות
ראיתי את הכותרות היפהפיות של . השבוע כיוונתי את הליכתי מהמסלול ההיקפי אל תוך החצר

שלנו מחדר האוכל ' מתחם התרבות'ת בחלק העליון של הן מפוזרו. בחלוצההביזנטית  ההכניסי
 . כך נוצר סוג של קשר לתקופת ההתיישבות הקדומה בה היו כאן ערים וישובים .בואכה אולם גולדה

המכון לארכיאולוגיה של  ידי-להתנהלה ע, 1673עונת החפירות הראשונה בחלוצה בשנת 
היה חבר רביבים בשנות הארבעים ומטבע  נגב. אברהם נגב' בראשות פרופ, האוניברסיטה העברית

, שהובטחו העונות 10מתוך , בעונה הראשונה. אצלנו ביקש שמשלחת החפירות תתארחהדברים 
עם ילדי ( חבר רביבים בעבר) גבי מזורבמקביל חשף . התגלה בעיר הנבטית תיאטרון הלניסטי

בעונת . וצה את נחל אטדיםאת הגת שנראית עד היום בנקודה שכביש צאלים ח" עירית"ו" אורנים"
 .  נחשפה כנסיה ביזנטית רחבת ממדים 1695החפירות של 
על מקלט גוונים ובסביבת , האולם קדמתיה הוצבו ביכותרות העמודים של הכנסשתים עשרה מ

לרביבים למשמרת לאות הוקרה על אירוח המשלחות ביוזמת אברהם נגב ניתנו הכותרות . הארכיון
  .הראשונות של החופרים

 0551פברואר 
 .גוריון-רשות העתיקות העבירה שתי כותרות לאוניברסיטת בן: 5100
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 אברום שלום
 

 ח עד תביעת דיבה"מקרבות תש
 .בתקשורת התפרסמו אי דיוקים לגבי עברו הרחוק. אברום שלום' השבוע נפטר חבר הכשרת מעוז א

מלחמת העצמאות בהם נטלה  לרביבים כשמאחוריה קרבות' הגיעה הכשרת מעוז א 1626בראשית 
. חברים וביניהם גם אברום שלום 75חברים מהם חיו כאן שנה  95ההכשרה מנתה . חלק ברחבי הארץ

ס "אליהם הצטרפו כעשרים בוגרי ביה" המחנות העולים"רוב חברי ההכשרה היו בוגרי תנועת 
 .החקלאי כדורי
אברום : ח"שרצו להתגייס לפלמשלושה חברים חדשים ' חוג העולה'ב הצטרפו ל"לקראת כיתה י

אברום לחם בכל הקרבות של הכשרת  .ויצחק טישלר שכונה פישקה, דוד סדרנסקי לימים סדן, שלום
 .בקרבות מלכיה היה רגם. לוד ורמלה ועד חירבת מחאז בנגב, ממשמר העמק: 'מעוז א

צין המודיעין של אביב ואז פגש ברפי איתן שהיה ק-עשה עבודות שונות בתל, לאחר שעזב את רביבים
אברום מילא את הטפסים . אברום שמח להצעתו להצטרף לשירות הביטחון. ח"הגדוד הראשון בפלמ

אתה מקיבוץ רביבים שזה : "המתאימים ומשעברו שלושה חודשים והתשובה בוששה להגיע נאמר לו
היה בין  ,בסופו של דבר אברום התקבל". י זה מהימן"רק ממפא, של אחדות העבודה וזה לא מהימן

 ".355קו "כ עד שפוטר בגלל ההסתבכות ב"לוכדי אייכמן ובהמשך נתמנה לראש השב
שהתראיין בסרט . ג.שקשור לרביבים היה תביעה שהגיש נגד חברנו ש( בשנות התשעים)אירוע שונה 

 .התביעה הסתיימה בפשרה. תקופתי ממנו השתמע ששלום הרג שבויים בחירבת מחאז
 

 0512יוני 
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 הובה ברקא
 

 אהובה בונה עצם
בעבר רקדה ובשנת ". בונה עצם"מדי שבוע אהובה ברק מקיימת בבית היופי שלושה חוגי התעמלות 

שנים שאהובה מלמדת וכל שיעור הוא כאילו  מזה שבע. פתחה קריירה שניה כמורה להתעמלות 0551
מתנהל ומתאפיין כתלמיד המתבונן במורתו השיעור . הראשון מבחינת המרץ והטמפרמנט שלה

 :במנטרות שמאפיינות רק את אהובה
 אין . מגיעים-כמה שמגיעים. הבטן בתוך פנים הזרועות! בטון-בטן חזקה, להוציא אוויר :הנחיות
 .זה -זה  ,זה לא זה, תסתכלו עלי. לא מחלקת תעודותאני . ציונים

- בום-לא מהר בום ,תעבדו לאט. לא להסתכל למטה אין שם כסף כבר אספתי הכל :נזיפות קלות
 . עכשיו לא מדברים על עבודה. זה רק בבסיס צאלים, בום

 !ן -י-י-ו-צ-מ! יופי. יותר גבוה, יותר גבוה. עוד-כן עוד, אתם יכולים עוד :עידוד
 רגע של פיזור נפש . אנחנו התלמידים חייבים להתרכז כי התרגילים מתחלפים בקצב מהיר

 . אהובה תופסות אותך ואז עיני הנץ של. ואיבדת את התרגיל
 כסאות , טבעות, כדורים: עורים מגוונים ומדי שבוע אהובה מביאה עזרים שוניםיהש :השיטה

 על הבר לא שותים אלא . הו הבר, והבר(. רצועות גומי)דיינות , משקולות, נבוטים, ושרפרפים
 יא עצמה ה. אהובה מלמדת בשיטת הדוגמא האישית. נמתחים בעזרת צינור מתכת שקבוע בקיר

 . אין עליה בגמישות, אבל מה. מבצעת את כל התרגילים ואנחנו מחקים ללא דיבורים מיותרים
 .אהובה בשבילנו התלמידים היא מודל ביצוע לשאיפה בלתי מושגת

 0559יולי 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אהרן נוה
 

 קקטוסים  0110
קקטוס נתפס כמי שצומח מעצמו . בבמדרון הצפוני של אתר ההנצחה הקים אהרן גן קקטוסים מרהי

דורש דשן ויש הסובלים מהשמש ולכן , (לא רבים)הוא צמא למים . אך מסתבר שגם לו יש דרישות
אמצעות אהרן ב ל ידיחלקם נקנו ע, רוב הקקטוסים הגיעו ממשתלות בארץ. אינם נכללים באוסף

החלקה , 1665-קמה במאז הו. דרום אפריקה ומלטה, סיקוקמ-אינטרנט והגיעו כזרעים מניוה
 .  וזה גודלה הסופי( מושקים בטפטוף מברז יחיד)דונם  לחמישההתרחבה עד 

 
לשים לב לקשישי המקום . מומלץ לשוטט בין הצמחיםוהגיוון המופלאים על מנת ליהנות מהשפע 

ים בשכונהוקוס: הם שתולים לפי משפחות. בטרסה העליונה ט  ת ואוהֶאל, הַאָגבות, ריםבָ הצ, ֶלנ 
מכאן גם ! ראו הוזהרתם. הקוצים... המשותף לכולם הם. 'בים וכדוהַחָלבל, (ֶוָרהוֶאל :מפורסמתה)

מדי פעם אחד הקקטוסים פורח אבל עונת ... הכורסא של החותנת: שמו של אחד הקקטוסים
 ,אבל. בשטח ניתן לראות שתי תפרחות יבשות של אגבה. הפריחה העיקרית הסתיימה זה עתה

 . מסיימת למעשה את חיי האגבה, בגודלההתפרחת המדהימה 
 0551יוני 
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 דרודון פֶ 
אהרן . בחממה הקטנה בתוך גן הקקטוסים דולק אור בשעת בוקר מוקדמת, מול שער בית הקברות

מתברר שהאור משמש כחימום . נוה אמנם משכים קום לעבודת יומו אבל לא בשעה כל כך מוקדמת
חפר בעצמו תעלה אל עמוד , בגילו המופלג, אהרן. קורלייחור של קקטוס נדיר שהשרשתו רגישה ל

. תאורת גדר קרוב והחשמלאים העבירו קו חשמל לנורת החימום שנדלקת על פי פקודת תרמוסטט
קקטוס יחיד ממשפחת , בחממה במספר קקטוסים חדשים והמעניין ביניהם נקרא בפי אהרן מלפפון

הצמחים בחממה מיועדים לחלקת ההרחבה . מתימן החמה גם בלילות' המלפפון'מקור . הדלועיים
 . בה נשתלו קקטוסים שייחודם הוא עובי הגזע, נגב-סמוך לכניסה לחי, האחרונה

 
בבוקר לא עבות אהרן גילה . הוא אחד הקקטוסים שאהרן מגדל, שידוע גם כסן פדרו, דון פדרו

אירוע מלפני שנים  מדובר על. שהקקטוס חובל ותמה למי יש ענין לגרום נזק לקקטוס יפה ותמים
באותה עת שהתה במשק קבוצת צעירים מדרום אמריקה . רבות אבל צונזר בשעתו מסיבות מובנות

מקקטוס זה ניתן להפיק סם הזיה מסוכן ביותר ואחד הנערים ניסה להפיק . שמכירים את דון פדרו
 .את הסם מה שמחייב לחתוך את עלי הקקטוס

 0512אוקטובר 
  
 

 י'אלה מסוצ
 

 ת מקהירהציוני
התפלאתי שהחיילת אינה מדברת ואינה מסמסת באייפון . ישבתי ברכבת מול חיילת מחיל האוויר

למרות הפרש הגיל החלה להתפתח ביני . החיילת הנאה היתה שקועה בהרהורים. הצעיריםכמנהג 
 .לבין אלה שיחה שגלשה למחוזות מעניינים
 19כשמלאו לנערה . ס רוסי"ולמדה בבי (יש דבר כזה)אלה חיה עם אמה במושבה הרוסית בקהיר 

בצירוף . לישראל עלתה ממנה לרוסיהאלה ולאחר שאמה חתמה על הסכמה חזרה , בלבד עזבה הכל
אותה י שברוסיה אני פוגש צעירה שנולדה ב'מקרים דווקא בימים אלה של משחקי החורף בעיר סוצ

 .עיר עליה לא שמעתי בעבר
-ברית אבל בעזרת האינטרנט מצאה שותפים לדירה בבאראלה הגיעה ארצה ללא ידיעת מילה בע

ותחילת אי הבהירות  חודש לפני הדחת הנשיא מוברק במצרים, כל זה קרה לפני מספר שנים. שבע
. ולפרנסתה עבדה בערבים בפאב, העברית שלה מצויינת, אלה למדה שנתיים בתיכון. הפוליטית

ובכל הזמן הזה עדיין לא , ן נמצאת רביביםשיחתנו התפתחה כשאני מסביר לה מה זה קיבוץ והיכ
ידי חיל האוויר -לא מכבר אלה נשלחה על. קטע את שיחתנו המתפתחת אפילו צלצול אחד של הנייד

בה היא גרה בדירה שכורה עם בן זוגה , לקורס צבאי בחיפה ועכשיו היא בדרכה מחיפה לבאר שבע
רס בחיפה ושיבוצה בבסיס חצרים היא תתחיל עם סיום לימודי הקו(. גם הוא ממוצא רוסי, נכון, כן)

, בעזרת האינטרנט)ללמוד הנהלת חשבונות כי אלה יודעת שהוריה לא יתמכו בה למרות שגילתה 
הוא הקים משפחה , כמו עם אמה גם קשריה עם האב לא ממש חזקים. שאביה חי בארץ( אלא מה
ך ניקתה את שאריות המבטא מאז שהתגייסה החליטו היא והחבר לדבר ביניהם עברית וכ. חדשה

 .הצחה נההזר מלשו
כנראה שהרוויחה כסף טוב , י ולא היו להם בעיות כלכליות'למשפחה הרחבה בית גדול ליד סוצ

ואני לא שאלתי על קשיים . אלה לא הצליחה להסביר. שאלתי" ?אז מדוע עלית לארץ. "במצרים
האם את מגדירה את עצמך : "הקשיתי בכל זאת. שכן רק אביה יהודי, שערמו בפניה בנושא יהדותה

 .לשאלה זאת לא נתנה לי תשובה כי הרכבת הגיעה לבאר שבע ונפרדנו לדרכנו" ?כציונית
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 אמיל גרינצוויג
 

 רצחו ישנים לה 01 -אמיל 
 , אם אמיל היה כאן עכשיו

 . עייף יותר -הוא היה כמו כולנו 

 אולי עם אותו ברק בעיניים 

 ותו חיוך אולי עם א

 אולי איזה קמט בין הגבות 

 אולי קצת פחות שערות 

 אם אמיל היה כאן 

 אולי היתה צלקת אחת פחות 

 שכל הזמן הולך ומתמלא צלקות , במקום הזה

 . אולי היה לנו בכי אחד פחות

 

 אמיל חסר כל הזמן 

 כשהולכים לסרט ומתווכחים 

 אק 'כששומעים מנדלסון או דבוז

 ות את החמישיה הזאת זה הוא שאמר לי לקנ

 ( לא הציע, אמר)

 וגם את השלישיה אופוס מאה של שוברט 

 אמיל חסר כשהילדים הולכים לצבא וחוזרים מהצבא 

 אמיל חסר כשמדברים על מה שקורה 

 כששומעים חדשות 

 , מודרניזם-לפעמים אני מתווכחת אתו על פוסט

 ואז הוא באמת חסר מאד 

 

 : נספר לו

 , אמיל, אתה יודע

 צאנו מלבנון י
  
 
 

 

 " קפה נטו"תחילת פברואר ב
. מגוריההסמוך למקום " קפה נטו"עברה האזכרה השנתית ל, אמו של אמיל, מאז פטירתה של גולדי

את בית הקפה  השכירהוא בבעלות נעמה וגל אלטשולר וכלל נקוט בידיהם לא ל" קפה נטו"
, את דופן היא האזכרה השנתית לאמיליוצ. לאירועים כדי לא לסגור אותו בפני הלקוחות הקבועים

מתכנסים בבית הקפה בני , לאחר העליה לקבר בבית העלמין שלחוף הים. כל תחילת פברואר
. השנה הצטרפו כמה מצעירי רביבים שעברו לאחרונה לחיפה. רביבים לדורותיהם" בוגרי"המשפחה ו

גם אם אין נאמרים , וכך. ההמקום האינטימי והדאגה של נעמה וגל עוטפים אותנו באינטימיות רכ
 15-ב" שלום עכשיו"זיכרון ההפגנה של . הזיכרון וההתייחדות חוזרים אלי בחריפות, דברים פומביים

הזיכרון המצמרר של צעדי . מול בית ראש הממשלה שהסתיימה בהשלכת רימון 1693בפברואר 
בוכים ומתפלצים מול  כשאלפים, יום הלוויה, ולמחרת. המבשר העולים בשעת לילה במדרגות ביתי

 . הקבר הבלתי מוצדק של אמיל

   .כתבה וקראה את השיר שמובא למעלה( חברת רביבים בעברה) הס-מרקוזהעדי באזכרה אשתקד 
 

 0551פברואר 

  

http://revivim.kibbutz.org.il/media/sal/revivim/52/f1_%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9C %D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9238.jpg


73 

 

 אסף ענברי
 

 "הביתה"שיח 
על הדיר ועל הארנביה , יתרון הרפת על הלול. התנובה המרשימה של השנה היתה תנובת הרפת"

, ובכל זאת, ככה שאין מה להחמיא לרפתנית יותר מדי, ת ותנים אינם טורפים פרותהוא שנמיו
עם עוד עשרה רפתנים , הוצאה גיטה פרלסון ליום שיט בכנרת, כאות הוקרה על תנובת החלב

 (411' עמ, "הביתה." )"לא היו ניצולים. הסירה טבעה באמצע האגם. מצטיינים מקיבוצים אחרים
בקריאה . ענברי ביובשנות מעיקה על מותה של חברת קיבוצו אפיקים בפיסקה זאת מדווח אסף

חסר הרגשות והתיאורים של , היה לי קשה לקבל את סגנונו התמציתי" הביתה"ראשונה של ספרו 
תיעוד היסטורי משולב בתוך : אנר לא מוכר לי'עם התקדמות הקריאה הבנתי שענברי יוצר ז. הסופר
כשאברהם לוקח את בנו לעקידה הסופר המקראי אינו מתאר . דומהספר בראשית נוקט סגנון . רומן

 .ומה עבר בראשו של בנו יצחק אחרי האירוע המחריד"( רק מילא פקודה)"לנו מה הרגיש אברהם 
אחרי השבחים שקיבל מהקהל . להרצאה בקיבוץ שדה בוקר' בשבוע שעבר הגיע אסף ענברי מדגניה ב
ענברי הסביר ". חוסר רגישות והתנשאות"אחת הקוראות בהגדול שהתכנס במועדון האשימה אותו 

בחה אחת ולכן בחר לתת לספר קצב מהיר והעדיף לשבץ במשפטיו פעלים ישרצה  שספרו ייקרא בא
ונקט כדבריו . הקיבוץ בכלל והתקופה, בכך גם הדגיש את ייחודו של אפיקים. אוריםיולוותר על ת

 .בקצב של התורה
יוצאי  -המייסדים . חודי שלא התחבר לתנועות הקיבוציות הארציותאפיקים התאפיין כקיבוץ יי

גוריון בביקורו בתערוכה -חלוצים שכן עלו ארצה אחרי שיחה עם בן-חשבו שהם ה –רוסיה 
עם קום . גוריון-הם התגייסו למשימות לאומיות מתוך מחוייבות לבן. 1603, החקלאית במוסקבה

 . ים לתפקידים ממלכתייםג את רוב ההנהגה של אפיק"המדינה שאב ב
ענברי מאמין שייחודו של הקיבוץ הוא . בהרצאתו סיפר מדוע בחר לספר על שבע דמויות בלבד

מן שהקים את 'לדוגמא הביא את מיטיה קריצ. לפיכך בחר בדמויות של יוצרים. היצירה המשותפת
 של ציירלאו רוט כדוגמא . מפעל הלבידים קלת מהברקות ראשו ולא מתוקף השכלה כלכלית

 .שהקיבוץ לא מנע את התפתחותו האומנותית
 

השיתוף כערך עליון ולא )ענברי מציג את היצירה המשותפת 
השיתוף  (.השוויון או הלינה המשותפת שהיו הכרח זמני בלבד

מוצג כניגוד לאינדיבידואליזם שהשתלט כיום על המחשבה 
התרבות המערבית מעניקה משמעות . ישראל ובכללה, המערבית

לשם כך מוכנים רוב האנשים . לחיים בצבירת נכסים וכסף
ים ננבשנים אלה אנחנו מתבו. להשתעבד לעבודה מנוכרת

שנגזל ממנו המתחרה מאז ים בקפיטליזם חרצבסדקים שנ
את הכשלים של חיינו יש לחפש . המאיים בדמות הקומוניזם
 .  בתוך צורת החיים המערבית

הוא לא ירק לבאר . יםאסף הוא בן קיבוץ שאוהב וגאה באפיק
שמוקעים היום " אנחנו"היחד וה, החינוךעל ממנה שתה כולל לא 

אביב בהן כתב -לאחר הצבא גר עשר שנים בתל. אל עמוד הקלון
שהבין שההשראה שלו תצמח על קרקע עד אבל לא יצר ספר 

חרש את ארכיון אפיקים שידוע " הביתה"לכתיבת . קיבוצית
 .באיכותו בתנועה הקיבוצית

ומבלה הרבה אצל הוריו ואחיו ' אסף ענברי חי בדגניה ב, יוםכ
נוחות כי חלק מהחברים כועסים -לעיתים חש אי. חברי אפיקים

אני קראתי ... על שלא כתב עליהם ואחרים על מה שכתב עליהם
 .את הספר בשקיקה וממליץ עליו בחום

 
 ,שלום עדין

את הערב המיוחד  גרמת לי לחזור ולחוות. התרגשתי מאוד מהדברים שכתבת
שזה היה אחד המפגשים , אני אומר לך עם יד על הלב. תכםיבמינו שעברתי א

ומאחורי כבר )יצא לאור " הביתה"המשמעותיים ביותר שזכיתי להם מאז ש
 (. שמונים מפגשים שכאלה

 .אסף שלך ,באסירות תודה .ולהרבה ימים קדימה, עשית לי את היום
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 רדאסתר ברייטב

 
 0601מתנדבת נוסח 

שמופץ , בעיתון. הקדיש את גיליון יום העצמאות למלחמת העצמאות" המושבה –גפן "המקומון 
" נענתה לקריאת הוועד הלאומי"מתפרסם ראיון עם אסתר ברייטברד ש, כרכור ובנותיה-חנה-בפרדס
הנה . נדבתח ושהתה כאן כמת"אסתר לא התגייסה לפלמ. והתייצבה ברביבים שבנגב 1627בשנת 

 :קטע מסיפורה
. מצאנו חצר מוקפת חומה ובתוכה חדר אוכל וחדר אחות. הגענו לרביבים שלוש בנות מבית ספרי"

סביב לחומה הונחה גדר תיל ובסמוך לה נחפרו עמדות . הקמנו את האוהל שלנו ויצאנו לעבוד במשק
כל שעה היה . חשובות החברים היו רצים בתעלות שבין העמדות על מנת להעביר הודעות. השמירה

 ...ומאד מפחיד, היה הרבה מתח באוויר. חבר מחלק קפה בין העמדות
 

-ביניהם חמדת עגנון הבן, ח"חלקם מחטיבת הנגב של הפלמ, אנשים 00ברביבים שהו באותו זמן רק 
נשק כמעט לא , המים היו במשורה, חם מאד וסבלנו מסופות חול, המקום היה מרוחק ומבודד. "של
פעם בשבוע . ל מגדל המים הצבנו צינורות כך שהערבים בסביבה יחשבו שמדובר בתותחיםע. היה

באחת (. כוונתה שהנגב לא היה חלק מהארץ)הגיע אווירון פרימוס וזרק את הדואר מהארץ 
התקשורת עם האזור היתה ... ההפצצות של המצרים נשרף האוהל שלי ואיתו הציוד המועט שהיה לי

 ".הקשר ה רחבי אליו לא הורשינו להיכנס כי בו הוחבא מכשירמחדרם של שרה וזכרי
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 ראריה פאוק  
 
 "?מה החשיבות בהכרזת המדינה"

בקרב מלכיה נהרגו שישה מחברי . מעוז-ח"חברי הכשרת פלמ 17במלחמת העצמאות נהרגו 
 .לבֶ יעקבי ושמעון קנֶָ יוחנן , חלוציאל רודוי, אורסָ שלמה דֶ , סלה ריינֶ 'רבֶ , יששכר פסטרנק: ההכשרה

כל השישה נקברו בקיבוץ מעוז חיים כי באותה מלחמה היה נהוג לקבור את החללים בקרבת מקום 
ההרוג השביעי בקרב היה אריה . הציבור מכיר את השמות מהקראתם בערב יום הזיכרון. הקרב

 .פאוקר קבור גם הוא במעוז אך אין קוראים בשמו ביום הזיכרון ברביבים
עלה ארצה והצטרף לחברת , התחנך בתנועת השומר הצעיר, 1600וינה בשנת ופאוקר נולד באריה 

, ח כבודד וצורף להכשרת מעוז שחבריה היו צעירים ממנו בשבע שנים"התגייס לפלמ. נוער בבית זרע
אריה היה אחיין . לכן פאוקר לא הצטרף להכשרה אלא לקיבוץ כפר מסריק. פער גדול בגילים אלה

 .1600-1629שרת החוץ היהודיה של רומניה בשנים , אוקרשל אנה פ
 

ח הוחבא בסליקים ורק לקראת הכרזת "הנשק של הפלמ. תקופת ההכשרה במעוז נמשכה כשנתיים
יה יהיה מקלע בראונינג שהיה מכונת היר" הכבד"הנשק . המדינה הוצא  וחולק לחברי ההכשרה

, אריה. וחיפו על נסיגת הפלוגה" גבעת העץ" לה ריינס נשארו על'אריה ובר. היחידה בקרב מלכיה
 .ארבע עשר במאי –נהרג ביום הכרזת המדינה , שעוד קודם לכן השתתף בקרב זרעין

 
מספר אחד היה נטע זר . היה לי צוות מקלע מוזר (:גנדי)רחבעם זאבי כך מספר מפקד המחלקה 

מספר '. ר מסריק ומבוגר מכולםהוא עלה מאוסטריה והיה חבר כפ, בתוכנו שכולנו היינו ילידי הארץ
בהסתערות נורה פאוקר . ח"שברח מהבית והתגייס לפלמ 19ילד בן , לה ריינס'ברשלו היה ' שנים

אלא המשיך להפעיל את , לא קרא לעזרה כי ידע שאין ממי לקבל עזרה" הילד. "בראשו ונהרג במקום
 . ות על הנסוגיםוהמשיך לחפ, סירב להתפנות, המקלע עד אחר הצהרים ואז נפצע קשה

כשסביבנו  ביקש ממני בקשר לדווח על הכרזת המדינה אבל לא הבנתי מה החשיבות בכך יגאל אלון
 .יגאל דרש שנית ומילאתי את הפקודה. נהרגים אנשים
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  רמןבנימין יונג  

 
   רקוויאם למחסן ביצים
. יחד עם התרחבות ענף כנף" יטת הטלאיםש"המחסנון הקטן שגדל ב, בימים אלה נסגר מחסן ביצים

. אלה יתבצעו מעתה בתוך שטחי הלולים. ליוני ביציםינשקלו וסודרו מ, מויינו, במחסן זה נוקו
. בימי השבוע רוב החברים לא התמידו בעבודה זו. בעיקר בשבתות, עשרות חברים עבדו במחסן

, ל"ת הגיע לעבודה בנימין יונגרמן זזכוכי-במכונת גלילי נייר תקופה ששיטת ניקוי הביצים היתהב
יב  . והוא היחיד שהתמיד במקום למעלה מעשר שנים, אביה של רותי רענן יןונ  כפי שכונה על ידי , מ 

בניומין עבד שנים . כלומר פנסיונר, הגיע מחיפה בתחילת שנות השבעים והוא כבן שבעים ,עובדי הענף
וותה עבורו לא היהפיזית במחסן עבודה הכך ש, רבות בנמל והתברך בכח פיזי למרות גילו המתקדם

המתנדבות הקפיד על רישום המכירות ועל שעות העבודה של שהיה אדם מאורגן מאד , בניומין. בעיה
שרכש בשנות עבודתו בנמל  לקסיקון מיוחדלבניומין היה . היוו את כח העבודה העיקריהצעירות ש

יָפהאו , מעוותותביצים שהן  ֶרָפאֵכס'צֶ  כך למדנו ביטויים כמו. חיפה ט   שהיא ערימה של שש ס 
 . תבניות ביצים
בניומין . בחגים ובמועדים ביצים וחלוקתו לידידיו...כמובן מ, הכנת ליקרבה תשלו היההתמחות 
 . הזה המיוחד' מוסד'עם סגירת ה ,מעלים את זכרו בימים אלהותיקי הענף . שנה 10נפטר לפני 

 
 0555דצמבר 
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 החדשההבדואית 
 

חשבתי שבעיית שכנינו הבדואים תיפתר עם עליית רמת חייהם והתנגדות הדור הצעיר  :גילוי לב
 .לא כך קרה בעשרים השנים מאז הגיעו לגור כאן. מגורים הפרימיטיביים במדברהמשיך בל
 

פניה גלויים והיא טובת מראה יושבת בסמוך אלי באוטובוס ההולך מרביבים , בחורה צעירה :תמונה
מגניבה , ציפורניה בנויות וצבועות בסגול ובידיה טישו, גבותיה גזורות בקפידה, הבחורה. באר שבעל

 .שיחה-אלי חיוך מזמין
: אני מעז להביט על לבושה המוקפד" שכנה שלך. 'הדאג-אני מביר", "אני מרביבים, שלום"לאחר 

ל ראשה כפייה סגולה ע. סנדליה בצבע כסף והיא לבושה שמלה שחורה עם רקמה בצבע כסף תואם
הצעירה שולפת מתיקה שפופרת ומעשה את כפותיה בקרם . סקרנותי גברה. שמסתירה רק את שערה

 .משיבה לשיחה בסמארטפון. ידיים
נותנת , "שירות לאומי"הצעירה ב? ולאן פניה, מה עושה: ובכל זאת. יש גבול. לשמה לא העזתי לשאול
ירדנו מהאוטובוס וכל אחד מאיתנו לקח . כה לעבודהוהיא בדר שגב שלוםשל  שנת שירות במרפאה

 .שנינו נפרדים לדרכינו. חיוך רחב לשלום. בדוכן החלוקה שבכניסה לתחנה המרכזית" ישראל היום"
 

מנעמי האיפור חדרו מבעד לסופות . היציאה לעבודה מהמדבר בעיר הגדולה אכן מתרחשת :תובנה
 .אבל החמולתיות עדיין מכתיבה את המגורים .השליטה בעברית נרכשה. המודרנה מפתה. החול

 
  0510יוני 

 

 

 אביר מספיר
איך שהוא שמעה שאני מרביבים והזמינה אותי , על הספסל מולי ישבה בדואית צעירה, באוטובוס

לא יכולתי לסרב . ולחצה את ידי" אז אנחנו חברים', הדאג-אני מביר. "בחיוך נהדר לשבת לידה
מיד ספרה לי שעבדה במיון . שהתגלתה כלבבית וזורמת כמו ישראליתכמובן לאישה היפה במיוחד 

ניצלתי את הפתיחות ושאלתי . עם בחור צהוב מרביבים, ר"תפוחי אדמה על הקומביין של שחרו
ב "י וסיימה' הדאג-אביר נולדה בביר". ואני לומדת במכינה לבדואים במכללת ספיר, אביר. "לשמה

לא התקבלה למכללת קיי בגלל פסיכומטרי נמוך מדי ומקווה , כיתות בבית הספר התיכון של הכפר
 .שתתקבל בעתיד אחרי שתסיים תואר בספיר

מיהרה להראות לי באייפון שלה , אב שכיסה את שערה אך הותיר את פניה גלויים'לבושה חיג, אביר
. להודפדפה בין הצילומים ש" לחמשת אחי יש אייפונים: "והוסיפה. צילום כשהיא על הקומביין

אמרה לי שהיא בת (. אנגלית למדה מצפייה בסרטים)העברית שלה היתה ברמת של שיחה מקורטעת 
לא כמו , נהג משאית. "ניצלתי את הפתיחות ושאלתי לעיסוקו של אביה. ומיד שאלה לגילי 16

אמה לומדת נהיגה בניצנה ואביר מתכוונת ללכת ". העשירים בכפר שעיסוקיהם לא מכובדים
וכאן נקטעה שיחתנו המפתיעה כי . באוטובוס, שלב זה היא נוסעת מדי יום לספירב. בעקבותיה

 .שליד רתמים' הדאג-היגענו לרביבים ואביר המשיכה לתחנת ביר
 0519יולי 

 
עליתי לאוטובוס ברביבים ומולי ישבה אביר שמיד הזמינה אותי להצטרף למושב : 5109אוקטובר 

גלשנו מהר להפגנת הבדואים מול המועצה שנערכה לא . תהמשכנו בטבעיות את השיחה הקודמ. לידה
, לא: "בתים בסמוך לרתמים וספרה שסיסמתם היתה 15אביר השתתפה במחאה על הריסת . מכבר

אחר . לא –אמרתי שהפגנות הן חלק מהדמוקרטיה אבל זריקת אבנים ". בן לבניה, כן. לא להריסה
לשאלתי מה המשמעות של . בצער שהם נפרדו באייפון אבל אמרה" החבר"כך הראתה לי צילום של 

את יודעת שאת , אל תדאגי. "וחלילה לא נפגשו מעולם-חבר בשבט הסבירה שהם מתכתבים וחס
 ..."וירוצו אחריך היפיפיי
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 יצחק ברולד-ברוך
 

 רולדים תרומתם הנדיבה של הבֶ 
נקראו היהודים בעולם בשנות השלושים . השנ 95-רולד עם רביבים החלו לפני כקשריה של משפחת בֶ 

ציוני שחי בדרום אפריקה , יצחק ברולד-ברוך. לרכוש את אדמות הנגב הצחיחות כהשקעה פרטית
דונם שהיו לחלק מהמשבצת שלנו שכידוע הקיפה  900רכש מכספו , והיה בעלים של מפעל לפורנירים

 . אלף דונם 35
-הזמינה הקרן הקיימת את ברוך( 1620)לאחר הניצחון של בעלות הברית על הנאצים בצפון אפריקה 

יצחק התרשם מאד מהמפעל הציוני -ברוך. 'יצחק לארץ ישראל וערכה לו סיור באדמות עסלוג
 .ל את הקרקע שרכש"וכשחזר לדרום אפריקה החליט לתרום לקק

בסוף שנות החמישים תרמה המשפחה סכום נכבד שאיפשר את פיתוח הנוי באזור שבין חדר האוכל 
ורעייתו ( בנו של התורם) ברולד' ורג'גכאות תודה הוזמן ". המשולש"הו מה שכונה לבין בית אלי

 .'ורג'אליהם הצטרפה פרידה אחותו של ג. ברביבים' סדר'ָארונה לחגוג את ה
 

 מלגה' ורג'להנצחת זכרה תרם בעלה ג. בלבד 00נהרגה בתאונת דרכים בצרפת והיא בת  ארונה
. 1670בשנת , התרומה הגיעה ביום השנה למותה. ניברסיטהלמימון לימודים של חבר רביבים באו

עבודת גמר על רביבים וזו , מנסיה הרצליהישלמדה בג, שנים ספורות לפני כן הכינה בתם ליאורה
 . שמורה בארכיון

 ,1666בשנת . על קשר עם המשפחה שחיה בישראל רותי ואברהם קלוסקיבמשך כל השנים שמרו 
מצווה של -מבני המשפחה לביקור שורשים במשק לכבוד בר 35עו הגי, לאחר פטירתו של אברהם

ביקור זה זכור היטב לפרידה בתם של התורמים . הם התקבלו כאורחי המשק והמצפה. אחד הילדים
 .להגיע לביקור חוזר במשקבקרוב ומתכוונת  63שהיא כיום בת 

והם גאים , רומתםות בשיחה עם המשפחה הם ציינו כי מעולם לא התחרטו על רכישת הקרקעות
 . במעשה הציוני שעשו

 
 0513יולי 

  

 

 יצחק ברולד-(בארני)ל העבירה לברוך"המפה שהקק
משבצת הקרקעות של רביבים מסומנת  .לאישור הקניה

 .בקו מרוסק ובתוכה נחלת ברולד

 

 
 

 
  גיא קופלוביץ

 
התעקש  16י המראיין אבל השבוע התהפכו היוצרות ובחור בן בנסיעותי באוטובוס בדרך כלל אנ

לא הסתפק " יאחַר "שכני לספסל וחבר בתנועת , גיא. שלא נעניתי בקלותלראיין אותי למרות 
לסף כמו האם נהניתי מחיי בשאלות אינפורמטיביות כמו היכן עבדתי במהלך חיי אלא גם שאלות פַ 

 .בגילו בחוררת חיים אני ממליץ לבקיבוץ ועל איזו צו
הנהיג אותה רוב הזמן , לת בפריפריהועי רצח רבין והיא מעין תנועת נוער שפחרנועת אחרי נוסדה את

ת שות וגיא קופולביץ התנדב לעשירוכמו כל תנועת נוער גם פעילי אחרי מתנדבים לשנת . עמר ברלב
 .שבע-ארבב, 'שנה זו בשכונה ד

י אלכסנדר לוקאשנקו יד-לת בשנים האחרונות עגיא נולד בארץ למשפחת עולים מבלארוס שנשלט
כמובן . המפוארת שרובה הושמדה בשואההבאלורוסית מה שהביא אותנו לשיחה על היהדות 

הוא סיפר לי שכל הטלפונים עוסקים ביום הולדתו המתקרב . שצלצולי הטלפון שלו קטעו את שיחתנו
יל אותי בהבדל שבין טבעוני הוא השכ .שכן גיא הוא טבעוני הסעודהאורחים מבקשים לומה 

גיא מדבר עברית כשפת אם וגם קורא בעברית  .ים לא אוכלים מזון מבושלאהטבעונ. לטבעונאי
 .אני מצדיע למי שנותן שנה מחייו למען החברה .למרות שעם הוריו הוא מדבר רק רוסית

 
 0519יולי 
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 גולדה מאיר
 

 הבית ברחוב בלפור
 הסיפור שלי מעלה  .שלא בטובתו, לאחרונה לחדשותבית ראש הממשלה ברחוב בלפור עלה 

היא נהגה  מ"כשגולדה מאיר כיהנה כרוה. מ הנוכחי"אמנם לא של רוה, אנושי של ראש הממשלה פן
בימים הרחוקים ההם היה נהוג שהמזכיר עולה . ברביבים, לבקר מדי פעם את בתה שרה רחבי

לת שנות השבעים ובעוונותי כיהנתי כמזכיר מדובר בתחי. לדירתה בעת ביקורה לשיחה על דא ועל הא
הייתי ', התחייבות משפחתית'באחד הביקורים אמרתי לגולדה כי עלי לקצר הפעם מפאת . המשק

מדוע שלא : "גולדה. ליד ירושלים, לסבתא וסבא שלה במוצא עילית 9-אמור להביא את בתי בת ה
ם ואם אתארגן מהר תשמח לקחת ומיד הוסיפה שהיא טסה בעוד זמן קצר לירושלי?" תיסע איתי

לא עבר זמן רב וההליקופטר הצבאי  .טרמפ בהליקופטר היה ממש חוויה לא צפויה ".טרמפ"אותי ב
, לּו קידרמזכירתה המיתולוגית , מ"רוה: רביבים ועליו חמישה נוסעים המריא ממגרש הכדורגל של

רה במהלך הטיסה בהליקופטר לא זכור לי מה ק. עבדכם ובתו, מרדכי רחמיםשומר ראש המיתולוגי 
. ה רק הצעתה של גולדה להתכבד בכוס מיץטבזיכרונה של בתי נחר, ֶפרלון-הגדול מסוג סוֶפר

מ "פולארה ששירתו את רוה-'משני הרכבים מסוג דודג ההליקופטר נחת בירושלים ומיד נכנסנו לאחד
תגיע עכשיו למוצא עילית  ואיך. "מימון ברחביה-למעון הרשמי שהיה אז בשדרות בן על מנת להביאה

גולדה . לפני שהספקתי להשיב היא הורתה לנהגה להקפיץ אותנו למוצא. תהתה גולדה ?"עם הילדה
המפורסם ששכן ממש באותו מבנה ובו התקבלו ההחלטות הגורליות ביותר  "מטבח"מיהרה כנראה ל

 .היו ימים והיו ראשי ממשלות. מוסד  שטרם הומצא, של הקבינט
 

 0510ות ערב הבחיר

 

 

 
 

 אביב-במטבח ביתה בתל גולדה מאיר
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 דני קרוון
 

 כיכר לבנה
הפסל  הלכתי לראות את, כדי להוציא את הלימוד למציאות. במסגרת לימודי עסקנו בפסל דני קרוון

 ".כיכר לבנה" –מחווה למייסדי תל אביב , הסביבתי של קרוון
ומשתרע בין דרך הטייסים לדרך  ,השבעיםשהוקם בשנות , העבודה ממוקמת בפארק אדית וולפסון

אייזיק וולפסון היה מיליונר אנגלי שבתרומתו הנציח את אשתו ועל שמה נקרא גם בית  .השלום
והיא , בה גדלו בעבר אבטיחים, דונם בראש גבעת בטיח 155הפארק משתרע על . החולים בחולון

 .מטר 07 – אביב-להנקודה הגבוהה בת
בסגנון " הלבנה"א והוא סוג של עימות בין חזון הבניה "ווה לראשוני תקרוון עיצב את הפסל כמח

אליהו עם דודי -בעיקר שכונת יד, הבאוהאוס לבין המציאות האפורה של העיר שמשתרעת לרגליו
 .יהבת השמש על גגות

התפלאתי לשמוע את הסבריו של מדריך תיירים כי המלבנים שקרוון מסמל בהם את הסגנון 
מחווה  -כלל לוחות הברית שמשה הוריד מהר סיני והפירמידה שקרוון בנה כאוהל הבינלאומי הם ב

 .אלה רק דוגמיות... היא הפירמידה שבנו בני ישראל במצרים, לפועלים שגרו על חוף הים
פרחי העונה ופרחים , שקמים ופיקוסים עתיקים: הגן מעוצב לתפארת ומתחרה בכל פארק בפריס

ניתן .  מומלץ לבקר. מסלולי אופנים ומסלילי הליכה, ים לילדיםמגרשי משחק, באגם האקולוגי
 .  'על האש'מותר גם לעשות , וכן. להגיע בתחבורה ציבורית או ברכב עד למגרש החניה במקום

 
 0513מאי 

 

 פרט מהפסל – 0988, כיכר לבנה

 
 כיכר התרבות

יובל להקמת האנדרטה  לא מכבר השתתפתי בפתיחת תערוכה של דני קרוון במוזיאון הנגב לכבוד
לגמרי במקרה הָפסל התיישב לידי וניצלתי את ההזדמנות להחמיא לו על . שבע-לחטיבת הנגב בבאר
 .אביב-להיכל התרבות בתל" הבימה"כיכר התרבות בין  –עבודתו המצויינת 
 הציב במפגש ארבע, אביב בשנות העשרים-שתכנן את העיר תל, פטריק גאדסהאדריכל הסקוטי 

מספר מוסדות תרבות שרק חלקם הוקם במהלך השנים ( ציון-ט ובן"תרס, ן"ח, רוטשילד)השדרות 
 . עבודתו של קרוון משלבת אדריכלות ופיסול סביבתי". כיכר התרבות"והם נתנו לכיכר את שמה 

האזור . הוא לבן שבשעות מסוימות ממש מסנוור, מעצימה אותו" הבימה"ש, הצבע השליט בכיכר
חלקו הקדמי מעוצב בסגנון (. ס שהיתה במקום"מנציח את גינת ביה)הגן השקוע  המרשים ביותר הוא

. ניתן להסב על ספסלי עץ שסוגרים על הערוגות. שנוצר מערוגות של פרחי העונה' צרפתי כויטראז
בחלקה . בהמשך הגינה נטועים עצי אגס שאמורים לתת מכת פריחה באביב אף כי עדייו לא פרחו

בצדי הכיכר נבנו . טעו צמחי חוף כמו נר הלילה החורפי וָאהל שגובלים בחול יםהאחרון של הגינה ני
הכיכר נטעה שדרת ברושים בדומה  בצידי. 'במות עם צורות היסוד הגיאומטריות להפקות פרינג
 .לשדרות שוברי הרוח שגבלו בפרדסים שהיו באזור

בחלק הקרוב לשדרות רוטשילד ניצב פסלו של 
שמבטא את ' מותהתרומ' מנשה קדישמן

שאיפתו של האדם להתגבר על כח המשיכה 
עץ השקמה שנטע קרוון מתכתב . ולשנות דברים

עם קדישמן בחומר ועם השקמים שאברהם 
 .ועכשיו שוקם' גן יעקב'עיצב כ( אבא של)קרוון 

שבה , 16:35אני מציע להגיע למקום בשעה 
מודלקות הנורות הזעירות על הקיר הלבן הענק 

 .ויוצרים אווירה של מעין חלום" הבימה"של 
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 . הערוגה של דני קרוון וברקע פסלו של קדישמן
 .משמאלו השקמה של קרוון
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ל  הדסה ַלְמפ  
 

 ללטרון יןמפול
ובין כל הגברים מופיעה חיילת אחת , מדי שנה אנו קוראים בערב יום הזיכרון את רשימת הנופלים

 .הסתקרנתי תמיד מי זו הדסה למפל' ז אפרט להיותה חברה בהכשרת מעו. בלבד
משה נעמד מול לוח הזיכרון . באתר השריון בלטרון. משה ָחרמץלא מכבר השתתפתי בטיול בהדרכת 

: מכל השמות בחר משה לדבר על שתים. נופלים מאז מלחמת העצמאות ועד היום 2,055לזכרם של 
 .הדסה למפל ורחל מכבי מקיבוץ חצור

כלל לא ידע על הקשר של  חרמץ. שמה מופיע גם באנדרטת חיל התקשובהדסה היתה אלחוטאית ו
הגיעה לארץ עם  ואחרי תלאות רבות ,1606, הדסה נולדה בפולין. 'חברי מעוז א, ל שומעיוההדסה לק

עם סיום פרק זה עברה לקיבוץ מעוז . חברת נוער בגבעת ברנרבה יתוה 1623, בשנת" ילדי טהרן"
 שבעעברה קורס אלחוטאיות והוצבה בחטיבה , ח"התגייסה לפלמ. 'והצטרפה להכשרת מעוז א

 .כמלווה שיירות לירושלים הנצורה
-בן"מבצע  -להתקפה נוספת  שבע נערכה חטיבה, לאחר כישלון ההתקפה הראשונה על מתחם לטרון

שפרץ לחצר המתחם על מנת  יעקב ואגם של מפקד הכוח "הדסה היתה האלחוטאית בזחל". 'נון ב
אש הכבדה שנתחה בקור רוח על ההדסה במהלך הקרב דיווחה . המשטרה מידי הירדנים לכבוש את

אך , היא העבירה אותה למפקד בשטח. והיא זו שקיבלה את פקודת הנסיגה במכשיר הקשר, עליהם
על המפקד עוד הספיק להורות . לא היתה אפשריתשהנסיגה כמעט , עקב מצב המשוריינים והלוחמים

תחת מטר אש צולבת . אך נהרג בעצמו לפני שהספיק לעשות כן, הציל את נפשולמי שיכול לנסיגה 
. קראה לתגבורת ועודדה את החיילים הפצועים, לדווח במדויק על האירועים הדסההמשיכה 

הטיחה בירדנים קריאות זעם בערבית וקראה , היא קפצה החוצה, כשהמשוריין בו היתה החל לבעור
מעשה גבורתה זכה להערכה רבה . נורתה עליה זמן קצר לאחר מכןהיא נהרגה מאש ש. להם להיכנע

בתום מלחמת העצמאות הדסה למפל היתה מועמדת לקבל . גם במקורות ערביים ,עוד בימי הקרבות
 .שנים 16בטרם מלאו לה  'אות הגבורה'את 

 .עירית ירושלים קראה רחוב על שמה בהר הצופים
 0510אפריל 
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 ני מאוקראינה'ז
 

 תיכונית-ים שלוה
חום כבד ותחת הציליות המעטות מצטופפים . אביב-חנכתי את חוף הים של תל, סוף חודש יוני

בתחילת  הבחורה. עם ילד לידי מתיישבת בחורה. מתרחצים שמחפשים מסתור מהשמש הקופחת
בהירה מאד , לא מתוצרת הארץ, הבחורה. הוא אחיה או בנההילד שנות העשרים ואני תוהה האם 

בגילי המופלג  –הסתקרנתי למצב המשפחתי אבל חששתי . פניה היפיםלת שער זהוב עוטף את שחבי
 ...אותה לתחקר –

נכנסתי לשחות ולידי הצעירה . חמים וללא מדוזות, שקט, צלול: יוני הוא אידאליהתיכון בחודש הים 
רת או את תיי": אותי לשאולהזמין קלטתי חיוך ש. בנהמחזיקה את אחיה הצעיר ואולי את 

עברנו . "אני לא מבינה עברית", ענתה לי באנגלית מחויכת שאינה מבינה את שאלתי" ?מקומית
עה לארץ עם בנה בן היא תיירת מהעיר מידן באוקראינה והגיספרה ש( 00)ני הצעירה 'ז. לאנגלית

פשוט  .לא התמסכנההיא ממש נמלטה מהמלחמה ני 'זלמרות שלמעשה (. ליאוניד)השנתיים לוניה 
 .תמסרה לגלי הים המלטפיםה

 15לפני כמה חודשים סיפר לי אחד התושבים ברביבים שבני משפחתו בבאר שבע מארחים בדירתם 
הרעיון ותהיתי על המשכתי לשחות . סיפור שונה מעט כי מדובר בבני עמנו. פליטים מאוקראינה

עורמת 'ו חכמים על זה אמר. אצל יהודים נמלטים ממולדתם ומוצאים מסתור דווקאשאוקראינים 
 .שבתום החודשיים תוכל לחזור הביתה בשלום ני'זאיחלתי ל. 'ההיסטוריה

 
 0512יוני 

 

 חמאד אלסראיעלה
 

 חאמד מחורה
אתמול הסתיים . שלושה ימים ושני לילות, של ותיקי רמת הנגב" הטיול השנתי"פעם בשנה מתקיים 

ומזג , מודרכים לעילא, ירוקים, עיםשני הטיולים היו מושק. המחזור השני של הטיול לרמת הגולן
הקבוע של גורם חשוב בהצלחה הוא נהג האוטובוס וכוונתי לחמאד הנהג . האוויר היה מושלם

המוביל " דורשים מחברת, מארגני הטיולים המתמידים, יהודית זכאי ואריק אפרים. הטיולים
 .ניםש 10לשבץ לטיולים את חמאד שמתמיד בליווי הטיולים כבר מעל " הדרומי

 
 1660בשנת . מלחתה שליד שדה התעופה נבטים-בתל, מאם אחת, ילדים 11חמאד נולד למשפחה של 

אליה חמאד חוזר בסיום הטיול אחרי שהוא מביא את המטיילים , עברה המשפחה לעיירה חורה
, שהוקמה במסגרת שבע העיירות של הבדואים בנגב, חורה. לרביבים ולשדה בוקר, למשאבי שדה
 .אלף תושבים 17-במועצה המקומית כ. זור צומת שוקת דרומית למיתרנמצאת בא

בתי אב שמתגוררים בשכונה  09לחמאד נולדו שבעה ילדים מאישה אחת והוא חלק מחמולה של 
אבות המשפחה היו עבדים באפריקה והם נדדו דרך חצי האי ערב עם הגמלים והכבשים . אחת בחורה

 .מלהתקדם צפונה מנעו מהםתם אבל הפלחים לא שהנגב הלהיב או. עד שנעצרו בנגב
 

שבעה , חמאד דובר עברית שוטפת כי סיים תיכון בעיירה כסייפה
בשיטוטיו באינטרנט שמח לראות באתר . מ מזרחית לחורה"ק

-נציגי ביר, כזכור. ו בשבט"של הבדואים את צילומי הנטיעות מט
 ס של ביר"הוזמנו לטעת אצלנו ואחר כך ביקרנו בביה' הדאג
עבודתו השגרתית של חמאד היא הובלת עובדים ממפעל . 'הדאג

אבל בסיום כל טיול של . הברום ברמת חובב לערד וחזרה
הוותיקים הוא זוכה לתודה אמיתית ונרגשת במחיאות כפיים של 

 .המשתתפים
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 השניקטע זה הוקרא בזמן הנסיעה באוטובוס עם סיום המחזור 
 ...נפלאות הטכנולוגיה. שפורסם בעלוןשל הטיול כלומר לפני 
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יואב גורן

 

 הבן הבכור
.  95-את יום הולדתו ה, נגב-בחר לחגוג השבוע עם משפחתו בחי, הבן הבכור של רביבים, יואב גורן
 ,בשנת הולדתו. יואב היה הילד הראשון שנולד בנגב אחרי עשרות ילדים שנולדו בראשון לציון, האמת
ברביבים הסתיימה וגידול תינוק  עצמאות טרםמלחמת ה. ן כבר לא היה קייםהמחנה בראשו 1626

עם  1620בשנת  'הגיעו לעסלוג, הוריו של יואב, חביבה ומוטקה בלומגרונד. לא היה ענין מובן מאליו
ומוטקה ( ל"ובה ז'יחד עם צ)שכונת בורוכוב קן חביבה מ. הם היו חניכי הנוער העובד. הכשרת שדמה

 (. ל"יחד עם קלוסקי ז)אביב -תלקן מ
לטיפול בילד היחיד . ברחובות הביאו ההורים את יואב לרביבים( הקרוב)אחרי הלידה בבית היולדות 

לקחן יוסף והן הרביצו את -מטפלות מגבעת ברנר ומתל)!( בטירה גייס הקיבוץ המאוחד שתי
היתה המטפלת קבלה מהן את השרביט ו עדנה נעים. בצעירים ומאז ידעו החינוך המשותף מהו

 .טליה ריפמן וענת קלוסקיכעבור כשנה נולדו . המקומית הראשונה
זיתים , מוטקה היה מרכז המטע בו היו תמרים. חביבה היתה מרכזת הלול וגם העובדת היחידה

חבריהם מפוני בית  על ידיהמשפחה עברה למושב היוגב בעמק יזרעאל שנוסד  1601בשנת . ורימונים
 .רים בהיוגב עד היוםחביבה ומוטקה ג. אשל

בטבעון  ציפי ויואב גורן גרים היום. יואב חי כאן כשנתיים ונראה שלא סבל משתיית המים המליחים
 .והם בעלי חברת מעוף לארגון אירועים בדגש על תיאטרון

 
 0556נובמבר 

 
 
 
 

 יהודה גרינבאום
 

 הבת הבכורה
 99ם הראשון נוסד עם לידתה לפני ובית הילדי 1620הבת הבכורה של רביבים נולדה בשנת , מיכל
, 65לפני הצהרים של השבת האחרונה הגיעו לביתי בספונטניות מפתיעה קשיש שעבר את גיל  .שנים

 .בתו וחתנו
מייסדי רביבים קרא בעיתון מאמר שכתבתי על ייסוד רביבים בראשון  01יהודה גרינבאום שנמנה על 

יהודה עשה את הדרך . ות מה עשינו כאן בינתייםעלה על רכב ובא לספר לי עוד קצת ולרא, לציון
 10ויהודה בן  1630השנה . בני נוער נוספים לגבעת ברנר 95והגיע עם , הארוכה מנירנברג גרמניה

יהודה עזב בית חרדי ולאחר הכשרה בקיבוץ הקים עם חבריו את קבוצת רביבים בראשון . בלבד
משנכנסה שולמית  (. לא היה כסף לחתונה)נכנסו לחדר משפחה ( שטכר)יהודה ושולמית . לציון

להריון כונסה אסיפה בה נדונה היכולת הכספית של הקבוצה להכשיר מטפלת ובעיקר להשקיע 
 .הקבוצה החליטה בחיוב. בהקמת בית ילדים

החליטו לעזוב את הקבוצה , היו משפחה עם שני ילדיםהם לאחר שנולד בנם עמוס ו, 1629בשנת 
מאז יהודה . כל השנים הם נשאו על גבם את הכינוי בוגדים. התיישבותי בנגבהיות שלא הסתמן עתיד 
. 1663, שנערכה בחג היובל של רביבים" סולחה"חלקה הראשון היה ב... מצפה לסליחת הקיבוץ

 .הציבורי נעשה לדבריו במאמר שפרסמתי בעיתון ובעלון, חלקה השני
ותו ולאחר שסיפר על התקופה יצאנו לסיור למרות גילו המתקדם יהודה מאד מרשים בהופעתו וצליל

 .במצפה
, שעבדה רוב חייה כלבורנטית, מיכל( הבכורה של רביבים)לביקור השורשים ברביבים הצטרפה הבת 

של קופת  היה סגן מנהל מחוז ירושלים, כיום פנסיונר כמובן, יהודה. דור-אורי בןובעלה השופט 
 .חולים הכללית

 
 0515ינואר 
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 לאה גולדברג
 

 הרפתקה במדבר
 בלב המדבר שוכן קיבוץ רביבים"

 "הקיבוץ הוא די חדש בארצנו העתיקה

שהופיע בהוצאת הקיבוץ המאוחד  חנה ריבקיןכך נפתח ספר הילדים של לאה גולדברג והצלמת 
היצירה ששופכים אור נוסף על תהליך  לאה גולדברגלא מכבר התגלו מספר מכתבים של . 1699בשנת 

מייסד מפעל קלת ואחד מגיבורי  – מן'מיטיה קריצג על ידי "חיל בהזמנה של להכל הת. של הספר
יליד , אּופין יוסףופגשה בקיבוץ את  02ג היתה בת "ל. להרצות באפיקים – אסף ענברישל " הביתה"

העובדת וגם  ולימים היה הטייס הראשון מההתיישבות 09אּופין היה גבר מרשים בן . ג"ליטא כמו ל
עם  תיחסים מיוחדמערכת ג באּופין הנשוי הולידה "התאהבותה של ל"... ביתהה"הוא מככב ב

בנו של , ג ספר על חיפושיו של מולי"כתבה ל" הכלב פלוטו מקיבוץ מגידו"לאחר פרסום . משפחתו
( סאן למשל-נוריקו" )ילדי העולם"הספר אמור היה להתפרסם בסדרת . אחרי חמור שאבד, אּופין

ל השבדי אפיקים לא נראה כקיבוץ אופייני לישראל של תחילת "אלא שלמו. בהוצאת ספרים שבדית
 ...זירת ההתרחשות של החיפושים אחרי החמור הועתקה איפה לנגב. שנות השישים
 יונת ואלכסנדר סנדהצלמת חנה ריבקין הוזמנה על ידי . "הרפתקה במדבר"וכך נוצר הספר 

, שאול רחבי: בשלושה ילדים יפים במיוחד והתארחה אצלנו כשבועיים ובחרה כגיבורי ההרפתקה
 הטרקטור שיועד במקור ליוסף אּופין נבחר חברנו-לתפקיד האבא נהג. לוי-ענת שפירא ואיל בן

טרם )זירת הסיפור מתרחשת במצפה . שנשאר כמובן אנונימי" הבדואי"דמות נוספת היא  .צביקה לוי
גדי -יהם אחרי כתר מלכות  עד עיןהילדים מרחיקים בחיפוש. במטע התמרים ובסכר, (שיפוצו

שאול  בסיפור)בהיפוך הסיפור המקראי על שאול המלך . חמור...ועתיקות עבדת ולבסוף מוצאים 
אחד הצילומים היפים הוא של שלושת הילדים רכובים . שמחפש את האתונות ומוצא מלוכה( רחבי

 .יחדיו על חמור
 

 0511פברואר 
 

שכלל קטע " סן-איפה אלה קארי ומה קרה לנוריקו"ל את סרטה הציגה כאן דבורית שרגי 0510במאי 
 . 95על הרפתקה במדבר בהשתתפות שלשת הילדים שהם כבני 

 .ה של הרפתקה במדברייצאה המהדורה השני 0519בשנת 
 
 

 

 כריכת הספר 
 (כיום דובדבני)שפירא  עם שאול רחבי וענת
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 מיכאל ויימרס
 

 מלך הנגבמיכאל 
נהרג "חללי מלחמות ישראל אנו קוראים מדי שנה את שמו של מיכאל ויימרס שבטקס יום הזיכרון ל

 .אני מבקש להרחיב מעט על פועלו של מיכאל בימי מלחמת העצמאות". בפעולת חיל האוויר בנגב
היה דמות מובילה בהקמת שדות מיכאל של טרום המדינה  'שירות האוויר'במסגרת שירותו ב
מדי פעם הביא מתנות צנועות כמו רדיו על סוללות או . ה רביביםשליד מצפ זההתעופה בנגב כולל 

 ".מלך הנגבמיכאל "בחיל האוויר לכינוי גלידה לתושבי הנגב הנצורים ועל כך זכה 
שנים  שבעבמשך . בגרמניה כארנסט ויימרסהיימר ובנעוריו למד באנגליה 1605מיכאל נולד בשנת 

לימודיו באנגליה הקנו לו . שדות התעופה חיפה ולודעבד מיכאל כצופה מטאורולוגי ב( 1637-1622)
 . וקשר טוב עם הממונים עליו שליטה בשפה האנגלית

בעזרת קשריו עם חשובי . ומיד החליף את שמו למיכאל ויימרס 1639עלה ארצה בשנת 
עם התגייסותו . שדה התעופה לודבציוד שהבריטים נטשו כולל כלל והביא ציוד מש, המטראולוגים

 .לתקופה ארוכהה הפעילות של התחנה המטראולוגית ברביבים אל לשירות האוויר נפסקכשל מי
בין היתר היה מעורב . כנווט וכמפקד בסיסי התעופה בנגב( שבדרך)מיכאל התגייס לחיל האוויר 

חלקו . שבמהלכו העביר שירות האוויר למעלה מאלפיים טון מזון וציוד לנגב הנצור" אבק"במבצע 
זמן קצר לפני חצות . הראשונה" הפוגה"בתכנון מסלול הנחיתה ליד קיבוץ רוחמה בשל מיכאל היה 

המטוס הוכן  .המריא מטוס משדה דב ובו צוות ומטען אספקה שיועד לסדום הנצורה, 02/15/1629-ה
נוף אך -הטייס ניסה לנחות בשדה התעופה תל, למשימה בחופזה ולאחר ההמראה פרצה אש במנוע

 .היה בנופלו 09בן . נהרגו, בהם מיכאל, כל אנשי הצוות. בסמוךנכשל והמטוס התרסק 
בחלקת הניסיונות ברביבים והיא  חנך משרד החקלאות את התחנה המטראולוגית 1679בשנת 

היוזמה להנצחת שמו היתה . נקראה על שמו של מיכאל היות שהיה האדם המקצועי ביותר בתחום
רביבים וגם בשנות שירותו כשהגיע למשק שהתיידד עם מיכאל כשהיה ב מלאך-יואל דהשל 

החברים וכך שמעו כמו התקנת הרדיו בטירה לה שמש זוכר את כישוריו הטכניים 'יענק. לביקורים
 .גוריון מכריז על הקמת המדינה-את בן

 
 0513אפריל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 מנשה לוי
 

   חתום על החיסכון בחשמל
לכל דירה נקבעה הקצבה . שמל בדירות החבריםהתחיל מנשה לוי לרשום את צריכת הח 1662בשנת 

. ועוד קריטריונים גיל, קומה, סוג המבנה, בהתאם למספר הנפשות -" מהנדסים-גד"חברת  ל ידיע
. אלא צילומצב בלבד -להקצבה " שיניים" דלא הצמי, שהיה באותה עת גם מרכז ועדת צריכה, מנשה

 . בדיםשאנחנו צרכני חשמל כ, מה שהיה ידוע, הצילום גילה
 .לתקצוב החשמל" שיניים"הצמידה האסיפה , שהיינו נתונים בו בעת המשבר הכלכלי, 1669באביב 

מקובל בארץ שצריכת החשמל עולה משנה  .וההיפך, כלומר מי שצרך יותר ממיכסתו חוייב בתקציבו
 . של מזגנים תוספת כמו, לשנה בגלל העליה של רמת החיים

ירידה של : בשנות התקצוב ובשנות החיוב על חריגה, התקצוב בשנים שחלפו לפני מה קרה אצלנו
חשבון גס שעשיתי עם  ל פיע. שנים רצופות חמשירידה זו נשמרה במשך ! בצריכת החשמל 05%
 ! שקל 355,555-שנים אלה מתקרב ל לחמשהחיסכון המצטבר , חשב הקהילה, רשף שמשי

ד על ההתמדה ועל חלקו הגדול בחיסכון עם סיום תפקידו של מנשה אני מבקש להעביר לו לחיצת י
 . המשמעותי שהשגנו

 
 0551ספטמבר  

 

http://www.irgun-jeckes.org/מיכאל ויימר
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 נועה שבתאי
 

 בתו -אבי 
ולמרות שהספר נכתב שנים קודם למהפך הוא איכשהו " המהפך"שנת  7711הופיע בשנת " זכרון דברים"

שומר הצעיר ניבא אותו כשהנציח את האתוס של תנועת העבודה שהשתקף בדמויות של יעקב שבתאי חניך ה

אביב שחי עשר שנים בקיבוץ מרחביה ונישא לבת הקיבוץ עדנה הנגבי ויחד אתו היה חברו להכשרה -בתל

ה שנישא אף הוא לבת מרחביה שכעבור שנים מככבת בסרטה של נעה שבתאי בתו מחוץ לנישואין של  ְרכֶּ בֵּ

יו בבחירת המילים והמשפטים לה כפי שכולם כינו את הסופר ובלשונה המושחזת היא משווה את לבט'יענק

הנכונים לספר ללבטיו בבחירה בין עדנה אשתו לבין דליה גוטמן אהובתו ואמה של נעה שבתחילת שנות 

" זכרון דברים"אביבי זמן לא רב אחרי ש-השלושים שלה אזרה אומץ לתחקר את הרקע לבואה לעולם התל

 . רוכה שנדרשת כדי להתמודד אתוראה אור והפך לספר חובה לכל אוהב ספרות למרות הנשימה הא

 ".זכרון דברים"עד כאן בהשראת סגנונו של שבתאי ב
 

ובסוף ההקרנה גלתה לי שבתחקיר להכנת " אבא שלי יעקב שבתאי"נועה הגיעה אלינו עם סרטה 
. ברשת גוגל" זכרון דברים"הסרט נעזרה במפתח הדמויות שמופיעות בספר אותו פרסמתי בערך 

שנה לפטירתו  35במלאת , 0511פורסם על ידי בשנת , הדמויות לפי בתי אב 106שממיין את , המפתח
מייל בינינו כדי לשמוע ממנה -הגילוי המרעיש של נועה הביא מיד להחלפת כתובות אי. של שבתאי

, ברשותה של נועה הוספתי את המידע החדש. עוד על ההשראה שקיבל שבתאי לדמויות בספרו
זכרון דברים 'יות ואני ממליץ למי שקורא את הספר לעיין בערך למפתח הדמו, שבחלקו מפתיע

 .'רשימת הדמויות בזכרון דברים'ולגלוש למטה לערך ' (הספר)
 

 0512נובמבר 
 ,עדין יקר

 .מקסים, הקטע שכתוב בתחביר של זכרון דברים
 .יעזור אפילו לי .עכשיו אני נכנסת לגוגל וזה מדהים

 .זה יותר ממחמם לב. תודה רבה
 גוטמן דליה ,שלך

 
 

 

 נועה שבתאי
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 נינה מדרזדן
 

 שנת שירות בעלות
בנסיעתי השבוע ישבה מולי בחורה . הנסיעה ברכבת מזמנת לי שיחות מפתיעות עם היושבים בקרבתי

משום שכל הנסיעה עינה האחת צפתה על הנוף והשניה על מפה ? מדוע. צעירה שנראתה לי כגרמניה
הכל מתוקתק כיאה לתיירת . רשמה משהו במחברתה המסודרתמדי פעם . שפרוסה על השולחן

 . גרמניה
למרות זאת החלטתי להפתיעה ופניתי אלה . הבחורה נראתה לי ביישנית ולא נוטה לשיחה עם גבר זר

הגרמנית שברה את המחיצות ומהר מאד התגלה . ובררתי ענין כלשהו( בגוף שלישי כמובן)בגרמנית 
כך . ימה תיכון והחליטה שעליה לתרום לחברה לפני המשך לימודיההבחורה סי. ןילי סיפור מעני

חלקם חוסים ואחרים , בבאר שבע שם היא מטפלת בבני נוער אוטיסטים" עלות"הגיעה למוסד של 
בכוונתה לעבוד כאן שנה מלאה יחד עם מתנדבים . אקסטרנים שמסוגלים להגיע מדי יום למוסד

לדבריה התרומה לחברה היא נחלתם של צעירים . מגרמניה צפון קוריאה ועוד חמישה, ברזיל, מיפן
 . רבים בגרמניה

למרות שהוריה היו בישראל מספר . שאלתי את נינה אם שמעה על קיבוץ ותשובתה היתה מגומגמת
מעה של רביבים טרם הגיע אליה אבל שמחה לשמוע על צעירי יש. היא פעם ראשונה בארץ, פעמים

 .מוסדות דומיםהקיבוץ שיוצאים לשנת שירות ב
ג והן מנסות "האייפון השקט איפשר שיחה זורמת עד שהגיע הצלצול מחברתה שכבר נחתה בנתב

 .לקבוע נקודת מפגש
 

 0512מאי 
 
 
 
 

 נתן וודבקר
 

 בא לגדול איתנו
אתה עדיין נוהג על . "כשהשכמתי בשש בבוקר פגשתי את נתן והמונית שלו ממתינים ליד ביתי

נתן . הוא מסביר" צריך להתפרנס", ג"נתן לקח משפחה לנסיעה פרטית לנתב. תמהתי" ?המונית
 075טרנזיטים ומסיע מדי יום  2זוטובוסים ועוד  9, שני אוטובוסים: מנהל היום צי רכב לא קטן

אני )"קווים קבועים בתוך באר שבע  12-נאספים מביתם ב, רבללרובם לרביב ו, העובדים. עובדים
 .57.05וירוחם שחייבים להגיע לעבודה בשעה "( מכיר את כתובתו של כל עובד

בדגניה ינק את מוסר העבודה . עד סיום שירותו הצבאי' נתן גאה לספר שהיה ילד חוץ בדגניה ב
בעצמו משמש מחליף לכל נהג שלוקח יום חופשה או מחלה שכן . עובד-הגבוה ולכן הוא סוג של מנהל

 .למעט ראש השנה וכיפור -כולל שבתות  –האוטובוסים מסיעים בכל ימות השנה 
 

. ג"לנתב (אז ברביב) משה ארמן, נסיעה אחת בחודש בלבד: שנים ובמינון נמוך 13-הכל התחיל לפני כ
או אז החליט נתן . מגן התעשיה בעומר לרביבים הטק הועבר-רבחברת הבום הגדול היה כאשר 

להעסיק רק נהגים  נוספת שקיבל היתההחלטה אסטרטגית . להשקיע ולעבור ממוניות לזוטובוסים
-טפו, אפס תאונות קרו, שבוצעוותיקים מאד והוא גאה לציין שבכל שנות עבודתו וההסעות הרבות 

האוטובוסים הם מתוצרת . 0559-0557ן מודל נתן מקפיד שכל הרכבים יהיו מתוצרת פולקסוואג. טפו
 . וולבו

 57.35בשעה  שבע-ארמרביבים לב –ללא תשלום  –במשך שנתיים הופעל הסדר לפיו הסיע חברים 
ההסדר הופסק לאחר שהגיעו להסעה יותר נוסעים מקיבולת הרכב ובגלל דרישה של החברים . בבוקר

, הכל בהתאם למשמרות, סעות בערב ובלילהבנוסף לשעות הבוקר מתקיימות ה .לפזר אותם בעיר
-בים של המפעלים בניהולו של פטריק כהןהרכ ידי-לאלה מבוצעות כיום ע, ג"ובאשר להסעות לנתב

 .סולל
. לביתם ומחזירים את העובדים 17.50אני מונה את מספר הרכבים שיוצאים בשעה , בהליכתי, בערב

פן נוסף של צמיחת  שמבטאת" דול איתנובוא לג"הסיסמא בדיעבד מתאימה להתקשרות בינינו 
 .הסעות נתן וודבקראוטובוסים ועל כולם מתנוססת הכתובת  12אני מונה : המפעלים

 
 0559ספטמבר 
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 נתן פיאט
 

 ה שלום מר פיאטיֶ ה  
שמו של . התקיים כנס בוגרי בית הספר החקלאי כדורי אסתי יענקלביץלכבוד השקת ספרה של 

אני מביא את . לקח משם מאמר שפרסם אבי עם סיום לימודי בכדורינ" היה שלום מר פיאט"הספר 
על המנהל ( 1605, ו"בוגר מחזור ט) יוסי לנגוצקיהדברים המרשימים שאמר בכנס הגיאולוג 

דיבורו היה בקול . בטח בנו אך הופיע והתערב ברגעי משבר, הוא נתן לנו חופש: המיתולוגי נתן פיאט
אויבי הדבורים כי פיאט היה דבוראי על פי השכלתו , ים כדאבוריםנמוך וכשהתרגז אמר שאנו מתנהג

בהכשרתו . בכדורי עוד לא למדו בנות', מנזר'פיאט הבין שאנו מלאי הורמונים כי חיינו ב. המקצועית
כדורי היה . בכח אישיותו,  פיאט לא היה מורה או מחנך ובכל זאת גיבש משנה חינוכית ייחודית

וניתוק , השכמה, עבודה, שינה באולם: צבאית ופרידה מהילדות-טרוםעבורנו סוג של טירונות 
 . לא עוד ילדים מפונקים. מההורים

עשרה : מהם' סיימו את כיתה ב 22. 'התחילו את כיתה א 02: ו"יוסי התגאה בבוגרי מחזור ט
 07. רק בוגר אחד ירד מהארץ. מהם שלושה טייסים, ארבעה נפלו, שבעה קיבוצניקים, מושבניקים

בוגר  עמנואל רמותנקודת שיא בכנס היתה עלייתו לבמה של . מלבד הגיאולוגים, קשורים לחקלאות
ייסדו את  סיפר על טיול הסיום למצרים ואמר שבני מחזורו יגאל אלוןשלמד עם , עמנואל. 'מחזור א

 .לשבת במבחן ללא השגחת מורה ולא להעתיק –" מסורת הכבוד"
 

  0512 אפריל
 

 

 

 יטורי של כדורהבניין ההיס
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 יזהר' ס

 לגבולות" טיול חם"
 .סמילנסקי-וולמןנעמי : איורים ".שישה סיפורי קיץ לבני הנעורים"טיול חם הוא אחד מתוך 

ימי "ולפני  "חירבת חזעה"אחרי קובץ הסיפורים יצא לאור  .1605, פורסם לראשונה בספרית פועלים
 .ספרים שעוררו הד תקשורתי עצום" צקלג

 
". טיול חם"סיפורו של יזהר : לסיום השנה בחוג לספרות לה אוירא'חנהנאה הביאה בפנינו  דובדבן

אבל כמו אצל יוצר גדול הסיפור שווה לכל " סיפור לבני הנעורים"ידי המחבר כ-היצירה הוגדרה על
ובכל מהלך , בקטע שפותח את הספר. סיפור קל לקריאה ומתאים לכל גיל: תרתי משמע. נפש

הטיול מייגע ומייאש את . הר מתאר טיול מרביבים לגבולות בסוף שנות הארבעיםיז, הסיפור
התיאור הפיזי של הדרך מדויק . תחושת הצמא מאפילה על ההנאה מהטיול. משתתפיו הצעירים
-הבארות יזהר מקפיד בשמות: סקר על האזור-שהוציא בשעתו ספר אמנון ליבנהלהפליא כך מעיד 

 . רפיגסדרן הגיאותמילות ופוקד אותן כ-בורות
מרכז הקבוצה  .במצפה קבוצה של גמלאי האוניברסיטה העבריתבתזמון מופלא בקרה לאחרונה 

שמן -אביזהר למד בבן. נחשון סיפר שהוא עצמו השתתף בטיול המתואר בסיפור( שם פרטי)אביזהר 
הר לערוך לכבוד סיום הלימודים במוסד בחר יז. יזהר בפי תלמידיו, ומחנכו היה יזהר סמילנסקי

המטיילים הצעירים התחילו בבית . שעלו על הקרקע אך לפני שנים ספורות טיול בשלושת המצפים
מכאן אנו למדים שהמטיילים המתוארים . נו בטירת רביבים ולמחרת הלכו רגלית לגבולותל, אשל

ביציאה  :עם משטרת הגמלים המנדטוריתלא חמורות אביזהר זוכר שתי היתקלויות . 19הם בני 
 .1629 –השנה . 'שבע ובביר עסלוג-מבאר
 ,אריה יחיאליאביזהר אינו שוכח את עיניו הכחולות של , השנים שעברו וגילו המופלג 92למרות 

שפותח את יזהר בקטע  ל ידיל שמוזכר עאהרי זה אותו עק. רכיבתו על הסוסה ואת העקאל על ראשו
ואני מרשה לעצמי להניח ". ואי נמרץהשומר בביטוי בד" הסיפור ויחיאלי מתואר על ידי הסופר

 .יזהר שרטט במילים ספורות את דמותו המיוחדת של יחיאלי. מבטא ייקי-זנבנשמע בו ש
 

 0511יולי 
 

 לקימא-סולימאן אבו

 שומר השדות מול בני שבטו
אני אומר לסולימאן שנותן גז לכיוון הילדה אבל " ילדה מוסקת זיתים לתוך כלי, הנה שם, תראה"

סיבובים נוספים בין שורות הזיתים בכרם . כאילו בלעה אותה האדמה מידתהו למקום עמשהיגענ
 .לפני כחודש השומר קיבל את תפקיד - 2X2רכוב על איסוזו  -סולימאן . הוותיק לא גילו את הילדה

סולימאן מסביר שגניבת דלי זיתים אינה עילה להזעיק את " ?מה תעשה, ונניח שהיית תופס אותה"
לדבריו ילדה זו . גרדוד-דחללה אבו' הוא ישוחח עם המשפחה ואם יש צורך ידווח לשיח. המשטרה

 .לא תחזור שנית על מעשיה
ל "שלום ובעת שירותו בצה-לקימא מדבר עברית שוטפת שלמד בבית הספר בשגב-סולימאן אבו

שלנו היה שומר  סובאחדודו . בשטחים מסביבנו', עבר מרמת חובב לכפר הדאג 1660בשנת . כגשש
בשנות השבעים כיניתי את סובאח חבר מזכירות סמוי היות שהגיע לרבות מהישיבות . שנים רבות

סולימאן הגיע לכאן לפני כשנתיים מעבודתו . כדי להתייעץ בענייני גניבות שכבר אז סבלנו מהן
ד בתפקי. עד לפני חודש שמר אצלנו בלילה כשומר האחראי על חצר היישוב. הקודמת כשומר בכמהין

לאחר ירידה יחסית בגניבות בתוך החצר ועליה מקבילה . זה החליפו בנו איברהים שהתחתן לא מכבר
למעשה תגבור זה . בגניבות ונזקים מחוץ לגדר הוגדר תפקידו של סולימאן כשומר שדות בשעות היום

 .העלה את מספר השומרים כך שהשמירה היא סביב השעון
-לא מזמן תפסתי פה סודני בדרכו מסיני לבאר. חות גם כאןאני מפגין נוכ. "נכנסנו לנחל אטדים

ש ניני כפיר "סולימאן פותח את יומו בבדיקת הציר לאורך התעלה שסביב המשק ומדווח לרב". שבע
. לביתם חלק מהגנבים הם מבני שבטו ולא פעם הוא מצליח להגיע עד. או לאורי יוגב על פריצות
 . זיתים ועוד, אופנים מתוך החצר, לי זיתיםשתי, מיכלי דשן: גניבות שהיו לאחרונה

 
הם נהנים ממזון טרי לעדר . וין-ההרשאה שנתנה לבדואים לאסוף את גזם הזיתים היא עסקת וין

למרות הכרם הענק שלנו הגזם . שכנינו יודעים להעריך את זה. ת אפסואנחנו מפנים את הגזם בעלּו
איסוף הגזם הוא בעצם הרשאה ". ניצני פעמונית", אינו מספיק והם אוספים גם אצל שכנינו באשלים

 .להסתובב בין הזיתים וסולימאן פוקח עין
 נשים מלקטות פירות וצור מבקש מסולימאן לשים לב. קריאה בנייד מצור גושן לקפוץ לתמרים

לקינוח סיורנו הארוך סולימאן לוקח אותי לראות את . שאינן מתקרבות לאוהלים של הפלשתינאים
 .תלמידים)!(  1,555רי החדש שבו לומדים ס האזו"ביה

 0559נובמבר 
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 סיגלית לנדאו
 

 רמן'ז-פיקואל קאמל סן
נאמר לי שהאמנית . באחד מימי המסיק של העונה הקודמת הלכתי לזיתים לחפש את סיגלית לנדאו

עד סיגלית חלקה הוראות לצוות צילום די גדול שתי. עובדת ממש בתוך הניעור המכני של הזן פיקואל
ואינה מרפה  הודפת אותו מצד אל צד, נעוצה בעץ בחוזקה, המנערת. את הטרקטור מזעזע את העץ

שני עובדים ממהרים לערום את שפע הזיתים . עד שהזיתים נערמים על היריעה שפרוסה מתחתיו
 .ולשפוך אותם למיכל הצהוב

-עכשיו אני ב"ל היא מאד שמחה לקראתי אב, סיגלית קרובת משפחה רחוקה שלי: גילוי נאות
money time  .צוות  בשטחבזמן העבודה כשדיבורים ובפשטות אין לי זמן ל, "הנה מספר הנייד שלי
הצילומים הפכו לשלושה סרטים שמוצגים עכשיו בגלריית קאמל מנור חלפו ימים ו. הצילום היקר

 .בחלל נוסף מציגה סיגלית עבודות משיש. בפריז
התרשמתי מאד מעבודתה . ל אביבבבית ראובן בת" אבטיחים" לפני מספר שנים ביקרתי בתערוכה

פסלו ומוצבת ליד  שנרכשה מאוחר יותר לתערוכת הקבע של מוזיאון ישראל" ים המלח"של סיגלית 
, פצועים חלקם, בסרט וידאו זה  סיגלית שוחה בים המלח בתוך מאות אבטיחים. 'נמרוד'של דנציגר 

 .עבודה זו  הביאה אותה למים המליחים של רמת הנגב. תםאחד שכאילו מנווט או שזורים על חוט
כאן אני מחפש . סיגלית נולדה בירושלים ובלתה חלק מחופשותיה אצל משפחתה בקיבוץ כפר רופין

שלושת הסרטים בתערוכה אינם תיעודיים אלא מנסים לספר סיפור . את ההשראה החקלאית שלה
מי שמזדמן . תערוכה קבלה ביקורות חיוביותה. ולבטא את האלימות שמופעלת נגד הזית המסכן

 : כתובת הגלריה. התערוכה מוצגת עד סוף חודש יולי. לפריס מוזמן לבקר

 kamel mennour 47, rue Saint-André des arts 75006 Paris 

 .התערוכה תוצג בספטמבר במוזיאון הנגב ואולי נצליח להציגה גם ברביבים
 

 0510יוני 
 
 

 

 ודתה של סיגלית לנדאוצילום סטילס מעב
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 החורש עיןענבל מ

 אביב-פגישה בתלחצי 
 .בתחנת האוטובוס בתל אביב עומדת לידי צעירה הריונית שנראית ממש טוב

 ?יהודה-האם הוא עובר בבן? 191אולי אתה יודע היכן התחנה של קו  -
 .במקרה גם אני נוסע לשם, בתחנה הזאת, ממש כאן -
 .דקות 15ר להגיע תוך בדקתי בנייד הוא אמו, טוב -

ואני מזהה קיבוצניקית , התיישבנו על ספסל משותף, האוטובוס הגיע, לא עברו אלא חמש דקות
כזו שנראית טוב גם ללא איפור ומבלי שמקפידה על לבושה , קו-ללא רב, צעירה שהגיעה לעיר הגדולה

גרה , אני מחיפה - .חלקימעיז לוודא את הניחוש שלי ומקבל אישור . אביב-תלולא בדיוק מכירה את 
 ?בכרמלמהיכן ? מכירה', אני מרביבים'( פספסתי) -. על הכרמל אבל לא בת קיבוץ

 . 95יהודה -נוסעת לבן". סביוני דניה"אני שכנה מ, אני רואה שאתה מתמצא? משכונת דניה -
 . נדמה לי שנרד באותה תחנה -
את נראית  -. שאני בחודש התשיעיאלך קצת ברגל למרות , 95וגם אם התחנה לא ליד מספר   -

כבר בת ? למה לא -. על גילך לא אשאל, אחרי שחשבתי בטעות שאת קיבוצניקית! ריוןיבתחילה הה
 .גם אתה הגעת מרחוק - .עשתה גוגל על רביביםכבני העשרים ומשהו שלפה את הנייד שלה ו. 09
 

ענבל מספרת על עבודתה בנצרת . כי מזג האוויר הנעים ממש הזמין הליכהיהודה -בןהמשכנו יחד על 
וכך בא תיקון קטן לטעות בניחוש שלי . היא ובן זוגה עוברים לשכונת ההרחבה בקיבוץ עין החורשכי ו

 .שיהיה לך בהצלחה בלידה –. בדבר מוצאה הקיבוצי
 

 0512נובמבר 

 פבלו קזאלס 

 לו'הסוויטות לצ
" לו'הסוויטות לצ"ל דיסלין אריק לו קראתי בשקיקה את ספרו ש'היות שאני אוהב את נגינת הצ

המחבר רודף באובססיה מעיקה אחרי דפי המקור של שש הסוויטות שהלחין באך וקזאלס מצא את 
 .עד כאן החסרונות של הספר. שניה ליד ברצלונה-העתקיהן הָבלים בחנות יד

 
חרים את שמאלן ודמוקרט ספרדי שה, היה קטלאני גאה שרוב חייו לא חי במולדתו, פאבלו קזאלס

. קזאלס גזר על עצמו גלות מרצון עד פטירתו. הרוצח פרנסיסקו פרנקו וכל מי שהיה לו מגע עם הרודן
 .בצרפת, חלק ניכר מחייו חי בכפר קטן מעבר לגבול בפירנאים

כידוע כל מה שהלחין באך המפורסם כל כך בימינו כלל לא . באך היה האהוב על קזאלס. ס.המלחין י
קזאלס הופיע . שנה עד שפליקס מנדלסון גילה וניגן אותו 055מוזיקאלי במשך היה מוכר לעולם ה

יש להדגיש שהתווים . לו סולו על פי פרשנותו האישית'ברחבי העולם וניגן את הסוויטות לצ
 13שהולידה לו )ידי אשתו המוכשרת אנה מגדלנה באך -המקוריים אבדו וגם אלו שהתגלו  נכתבו על

 ...גם הלחינה את חלקן ואולי,(ילדיו 05מתוך 
, לאחר ניצחון הפשיסטים בספרד קזאלס מיעט להופיע כחלק ממאבקו נגד המדינות שסייעו לפרנקו

שלא חדלו מתמיכתן בפרנקו ואת רוסיה ' בעלות הברית'ואחרי מלחמת העולם השניה החרים גם את 
, תירו מרחב להופעותהקריטריונים הקשים שגזר על עצמו לא הו. דמוקרטית-החרים בגלל היותה לא

 .ב לכבודו של הנשיא הצעיר קנדי"למעט הופעה אחת בארה
קזאלס האריך ימים אך כאמור מיעט . 17שהיתה תלמידתו מגיל  01-בת ה מרטיטהנישא ל 95בגיל 

לפני מלחמת יום הכיפורים הגיע לירושלים וניגן בפני ראש הממשלה גולדה מאיר  זמן קצר. להופיע
מולדתה של אמו ושל , קזאלס נקבר בפוארטו ריקו! 69אחר מכן נפטר והוא בן שבועיים ל. ואחרים

 .ורק לאחר פטירתו של הגנרל פרנקו הועברה גופתו לספרד עם כל הכבוד הנלווה, מרטיטה אשתו
 

 
 קזאלס וגולדה, בן גוריון, מרטיטה

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqs76epqfPAhVCWhQKHeZMDEIQjRwIBw&url=http://www.israel21c.org/the-israeli-who-plays-pablo-casals-cello-for-the-people/&bvm=bv.133700528,d.d24&psig=AFQjCNEeifCqE-sRIGDXNokoHfkevU3jTQ&ust=1474782239996392
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 רחל נגב
 

 בשבילה – ימי שירה
בוקר השבת למשוררת רחל נגב שהיתה חברת  הוקדש, גוריון-במדרשת בן, "ימי שירה במדבר"ב

 ".בשבילה" –ספרו על חייה וקראו משיריה , אילת וענת, בנותיה. רביבים בשנות הארבעים
רחל הגיעה . 1627שנכתב בשנת " יום יבוא"המחָזה של שירה , נתאי פרץהאירוע נפתח בסרטון של 

 (בעלה של המשוררת פניה, בתחבר ג) ארקה ישראליומכתב שכתבה לדודה  1620לרביבים בשנת 
יש כאן אוירה בראשיתית ומשהו כעין להט חלוצי או פשוט ",  מתאר את החיים בטירה המבודדת

שידוע וברור כל כך שאם  ף על פיא. כולם צעירים ונדמה שכולם שמחים ומאושרים. חדוות נעורים
כמו בכל מקום וכמו  ,הרי שאין שמחה מוחלטת ואושר שלם, תעמיד כל אחד לחוד ותציץ אל נפשו

 .חברים בלבד 00ובטירה התגוררו  00היתה בת כתבה את המכתב כשרחל ". החיים בדרך כלל
 

ס החקלאי עיינות ועבדה "רחל זלדין הגיעה לפלוגת רביבים בראשון לציון לאחר שסיימה את ביה
לימים . ראליחנה ישכך זוכרת אותה , בהמשך היתה האקונומית. 'בלול שהוקם באותם ימים בעסלוג

-משפחתו ל הקימה משפחה עם אברהם אייזנברג שהגיע לרביבים שנתיים לפניה והזוג שינה את שם
 . כינויו של אברהם בהגנה, נגב

הזוג יצא לשליחות בדרום אמריקה ולא . במהלך מלחמת העצמאות איבד אברהם את כף ידו הימנית
והתמחה בחקר , ון לארכיאולוגיהשם למד אברהם במכ, השתקעו בירושלים הם. חזר לרביבים

ענת . כשחפר את חלוצה הבת ענת עבדה עם אביה .שלשרידיהם התוודע בשנותיו ברביבים, הנבטים
הקשרים עם הקיבוץ נשמרו . הצעירה הובילה את המצרכים ממשכנה של המשלחת ברביבים לחלוצה

יר את ספרייתו הגדולה בצוואתו הורה להעב. ולבקשתו של אברהם הוא נקבר כאן לפני מספר שנים
 .גוריון-במדרשת בן" מכון לחקר המדבר"ל

לאה בהשפעת , ומאוחר יותר' לאומית'ראשית כתיבתה היתה . רחל נגב פרסמה שלושה ספרי שירה
  .הפכה שירתה אישית ולירית, אותה שמעה באוניברסיטה, גולדברג
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שולמית פנחס

 שנה 91אחרי 
הצילום הונח על הקבר ולבקשת . ראיתי צילום על הקבר של שולמית פנחסלבית הקברות  כשהלכתי

שולמית נהרגה בתאונת דרכים בעת שנסעה בטרמפ . המשפחה יישאר שם עד ליום הכיפורים
כפי , שולה. 1600התאונה ארעה בשנת . שבע-במשאית של המשק שהובילה כדי חלב לתנובה באר

שבין מוריה " צאלים"והצטרפה לחברת הנוער  1601נת הגיעה לרביבים בש, שקראו לה בני משפחתה
-בעירק שנוסדה על( במחתרת)שולה גדלה בבית ציוני וחבריה היו בתנועת החלוץ . מינה עשתהיתה 

אחיה יעקב הגיע לרביבים עם הכשרת קיסריה אבל עזב כחודש לפני שהגיעה לכאן . ידי אנצו סירני
 .אחותו

הם עלו . הוריה ושבעת אחיה, בין רביבים לבין בני משפחתהשנה לא נוצר קשר  95-במשך קרוב ל
מדי פעם לקברה אך לא מצאו את הדרך אל החברים ברביבים למרות שבימי האבל זכו ליחס זכור 

רחל בביקורו האחרון יצר אחיה יעקב פנחס קשר עם . שהיה אז מזכיר המשק מאלכסנדר סנדלטוב 
בביקורו כאן זכה גם להכנסת אורחים . ל המצבהעל פי מספר הטלפון שרחל השאירה ע סבוראי

 .שהיה פעיל בהבאת הילדים לחברת הנוער לה שמש'יענקמרגשת וסיפורים על אחותו מפי 

והוא מסר לי פרטים על אחותו כך  , והאח המבוגר שנותר בחיים 95כיום כבן , התקשרתי ליעקב
הצגנו רק את הצילום של , יםמחוסר פרט, עד השנה. שאוכל לצרף אותם לתצוגה של יום כיפור

 .השנה נסגר מעגל ובתצוגת הזיכרון ייתלה צילום של שולה ופרטים על חייה הקצרים. קברה
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 3פרק 

 לגדר עברמ
 

 

     חזרתי לאספסת
מדי . דונם וכאילו צומחת על שמרים חמישהכולה . מימין לדרך היורדת למצפה גדלה חלקת אספסת

להולכים ליד החלקה מומלץ . ומאכילים את הפרות -מובילים  -נים קוצרים שבועות הרפת שלושה
 . להעיף מבט ולהתרשם

כיום היענים , חלקת אספסת גדולה" אניםיחורשת האינד"על אותו שטח ממש השתרעה עד ל
מעטות היו החלקות הירוקות סביב . מדובר בשנות החמישים הרחוקות. מאכלסות את רוב השטח

מדי בוקר רתמו אנשי . ע היה בראשית נטיעתו ואולי בשל כך היה לה ערך מוסףגם המט, רביבים
היומית חקלאי טוב ידע להעמיס את הכמות . קצרו איתן אספסת והובילו לרפת, השלחין זוג פרדות

... בוכה רדיוס אוליביהיום אחד עברתי במקום וראיתי את . על העגלה כך שהירק לא יתמוטט בדרך
שהעמיס במקצועיות התמוטטה כבנין קלפים לעבר כל האספסת ? שאלתי ,ה קרהמ. אובד עצות ממש

 (לשימור אתרים ר המועצה"כיום יו) פלדמןיוסי ערבי שותפו לעבודה היה . ואוי לבושה... הקרקע
 . ויחד העמיסו מחדש את העגלה

 דונם  25, דונם אספסת ליד בריכות הביוב 25יש ברביבים  ל"האספסת הקטנה הנבנוסף לחלקת 
חלקה בשולי מרכז המזון של הרפת וחלקת האורווה ליד , (סטוריתיהה" יונותיסהנ"חלקת )בשלחין 
שנים  חמשבמשך  נבתההיתרון הגדול של האספסת הוא גידולה על מים מליחים וה. באר משה

 . מהזריעה הראשונה
 0555ספטמבר 

 
 

 הלכתי לפרדס  
טיולים כלומר הפרי מיועד -למרות שהוגדר כפרדס .צעדתי לפרדס. שמש חורפית נעימה, שבת בבוקר

 . לא קטפו פרי למטבח" הפולנים"השנה . העצים עדיין עמוסי פרי, שמטיילים למקום לחברים
. מכל טוב. פומלה, לימון, אשכולית, טבורי, שמוטי: סיוניתיהפרדס ניטע בשנות השישים כחלקה נ

כשמחירי , כיום. אבל ההצעה לא מומשה תלאחר שהניסיון הצליח עלתה הצעה לטעת חלקה מסחרי
והפרדסים אינם מספקים פרנסה אפשר לומר , המיכסה מקוצצת, המים יקרים, התפוזים נשחקים

חלק מהעצים הורכבו והפרדס הפך , במשך השנים החלקה צומצמה. שלמזלנו לא נטענו פרדס מסחרי
או , (עדיין, כן)בטרקטור , באופניים, אגב טיול רגלי מתחרדן ,בימי שמש מגיעים לשם". עוד בוסתן"ל

יש הפוקדים את המקום בתדירות שבועית והם דאגו לשמור לעצמם במקום מוסתר סולם או . ברכב
 . בשלב זה יש שפע פרי נמוך ומומלץ לקפוץ ולטעום. מקל על מנת לקטוף את הפרי הגבוה

 0555דצמבר 
 
 
 
 "!חייוהנגב כבר פור"

נביט שמאלה לעבר חלקת  , משער בית הקברות נצאלמטע בדרך : המלצה לטיול שבת בבוקר
 השטחים הפתוחים של. מפריחה מרהיבה של כמה קקטוסים נתפעלונוה הקקטוסים של אהרן 

מ שירדו עליהם בנינוחות ללא זרימה "מ 92עדיין רטובים אחרי , ויש כידוע רבים כאלה, המטע
, סביון:  רקע ונהנה משפע של פרחי ברנכוון את המבט אל הק. רובם בחודשיים האחרונים, כמעט
חרדל ומן הסתם רבים אחרים שאינני יודע , שלח-שלח ובן, חרציות, רני חתולוצפ, חרציות, מררית
פריחה נהדרת של שקדיה נתפעל ממערבה לה . מציע ללכת לחלקת המשמש שליד המארולה. לזהות

כל המידע . קרו אך צמחו מחדשואפרסקים שנע( שפרצה מהקרקע ,אפרסקעליה הורכב , ת השקדכנ)
לגבעה עליה נפל  " טיול-אינסטנט"למי שאין זמן לטייל במטע יכול להסתפק ב. נכון לשבת הקודמת
 . שגולשת לכביש צאלים F-15מטוס חיל האוויר 
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 גן רחל 

נקרא למין ה בית הע'בפי החבר. עם התקרב יום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל הלכתי לבית העלמין
במשך למעלה משלושים לבית העלמין  רחל סבוראישל גן רחל שמבטא את ההערכה להתמסרותה 

 . רחל התנדבה לעבודה זו במהלך אסיפה בה הוצע לשכור גנן לבית העלמין. שנה

בהמשך . לפני שער היציאה בואכה בית העלמין, הצועד הערני ישים לבו לשיחי רותם לימין הדרך
נטעו על ידי השיטים . נראה מטע הזיתים הצעיר ומשמאל שֵדרת עצי ברוש ושיטה, ןמימי, אותה דרך

  .בנות סבוראי ובניו של נתאי פרץ משתילים שרחל גידלה ליד ביתה

חללי מלחמת  06בחלקה הצבאית היו קבורים . קברים שלושההיו במקום  1607-כשבאתי לרביבים ב
השמות מלווים אותנו במהלך . נלחמו בקרבות באזורחלקם חברי רביבים ורובם חיילים ש ,עצמאותה

היה , שאיננו מגודר כמנהג היהודים, בית העלמין. השנים אך לא כולם מוכרים לי ולדור שצמח כאן
 .  ים ובחורשה שבו צמחו העצים הגבוהים ברביביםשפיראתר טיולים כי הושקה במים 

היום . בכך מעשה של קביעות והמשכיותהיה . במהלך השנים נקברו במקום בעיקר הורים של חברים
כרונם של צעירים שנקטפו יהליכה בין הקברים מעלה בי את ז. קברים 159יש בבית העלמין האזרחי 

 . בדמי ימיהם וסיפור חייהם של חברים שנפטרו בזקנתם והם חלק מתבנית נוף רביבים שלי

 0551אפריל 

 
 
 

 ונזכור את כולם
ליד כל קבר היו קרובי משפחה . יה הומה אדםשנה ההצבאי ההקברות  טקס יום הזיכרון בבית

 .פרחים ודגלון של ישראל עם סרט שחור, וחברים

נערכה האזכרה לחללי המלחמה אל מול המצבה , עצמאותלאחר מלחמת ה, בשנתיים הראשונות
. ל "הונהג במדינה יום הזיכרון לחללי צה 1600בשנת . בהשתתפות ההורים השכולים', עסלוג-בביר

. ללא מעורבות המועצה האזורית, האזכרה בבית העלמין שלנו היתה באחריות רביבים וההורים
ליד התחנה המרכזית " עטרה"מודעה בעיתון הזמינה את המשפחות לנסיעה מנקודת מפגש בקפה 

 . אביב-להישנה בת

-ביתטקס ממלכתי גם בעבור לל, 1672בשנת , ל הוחלט"ז דרורובה 'ציהודה וביוזמת ההורים 
הארגון .  בתי הקברות הצבאיים בארץ 23הטקס מתקיים באותה מתכונת בכל . הקברות שלנו

בחלקות . עם כל הסממנים  הממלכתייםובהשתתפות חבר כנסת , ל"צה והביצוע הם באחריות
להורי החללים . אין מקיימים טקס ממלכתי, שאינן בית קברות צבאי מוכר, הצבאיות הרבות בארץ

 .יתה חשובה ההכרה הממלכתיתשקבורים כאן ה

חלוף השנים מגיעים ב. בשנים הראשונות השתתפו בטקס ההורים השכולים וחברי רביבים הוותיקים
אחיינים ולצערנו נוספו גם בני משפחה של חללי רביבים ממלחמות , אחים, לטקס בני המשפחות

הספר וחיילים -יתילדים מב, ששרתו איתםיחד איתם החלו להגיע גם חבריהם . מאוחרות יותר
 .העצמאות חלק בלתי נפרד ממורשת יוםלכיום משתתפים בטקס מאות אנשים והוא הפך . מהאזור

ביום הזיכרון אנו . חברי רביבים 11חללי מלחמה מהם  33הקברות ברביבים קבורים  -בבית
 .חללי המלחמות שחלקם קבורים במקומות שונים בארץ 06מתייחדים עם  
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 שנה 91 אחרי

הצילום הונח על הקבר . שולמית פנחס קברה של כשהלכתי לבית הקברות ראיתי צילום על 
שולמית נהרגה בתאונת דרכים בעת שנסעה . ולבקשת המשפחה יישאר שם עד ליום הכיפורים

, שולה. 1600התאונה ארעה בשנת . שבע-בטרמפ במשאית של המשק שהובילה כדי חלב לתנובה באר
שבין " צאלים"והצטרפה לחברת הנוער  1601הגיעה לרביבים בשנת , בני משפחתה כפי שקראו לה

בתנועת החלוץ בעירק ( במחתרת)שולה גדלה בבית ציוני וחבריה היו . מוריה היתה מינה עשת
אחיה יעקב הגיע לרביבים עם הכשרת קיסריה אבל עזב כחודש לפני . ידי אנצו סירני-שנוסדה על

 .שהגיעה לכאן אחותו

הם עלו . הוריה ושבעת אחיה, שנה לא נוצר קשר בין רביבים לבין בני משפחתה 95-שך קרוב לבמ
מדי פעם לקברה אך לא מצאו את הדרך אל החברים ברביבים למרות שבימי האבל זכו ליחס זכור 

בביקורו האחרון יצר אחיה יעקב פנחס קשר . ל שהיה מזכיר המשק"לטוב בעיקר מאלכסנדר סנד ז
בביקורו כאן זכה . וראי לאחר שקרא את מספר הטלפון שלה אותו השאירה על המצבהעם רחל סב

לה שמש שהיה פעיל בהבאת הילדים 'גם להכנסת אורחים מרגשת וסיפורים על אחותו מפי יענק
 .לחברת הנוער

והוא מסר לי פרטים על אחותו על מנת , האח המבוגר שנותר בחיים 95כיום כבן , התקשרתי ליעקב
הצגנו רק את הצילום של , מחוסר פרטים, עד השנה. לצרף אותם לתצוגה של יום כיפורשאוכל 
 .השנה נסגר מעגל ובתצוגת הזיכרון יתלה צילום של שולה ופרטים על חייה הקצרים. קברה

 0556ספטמבר 

 
  טיול סיון וסיני
ותם בחלק מספר דומה לא השתתף בטיול ואני מנסה לשתף א. נפשות 355לטיול סיון יצאו מעל 

הבריזה הקלה משרה אווירת נינוחות על . הדמדומים הן שעותיו היפות של המדבר. מהחוויה
חלק מהמשתתפים אורחים ובנים שטוב . מקרבת אנשים שלא תמיד מחליפים חוויות. ההולכים

מה . עוד ואדי בנגב. מלגה-ואדי לבן בואכה בירוהמסלול היה כאילו ב. טיולבלחלוק איתם זמן 
הנסיעה הפסטורלית  לא הטיול בוואדי אלאהיתה  ,ואולי הביא לרישום שורות אלה, אותי שהרשים

 .  זה הגבול של השלום הקר ממנו מנפנפים חיילי מצרים שלום לעברנו. על כביש הגבול

אחד . ל בקציעות משנות החמישים עד לשנות השמונים"רבים שרתו בהיאחזות הנח" לנגב"גרעיני 
ואני אמרתי הרי זה מה שיפה ששום דבר לא . הצבאי שום דבר לא השתנה כאן מאז שירותי: אמר לי
ובאופק הרחוק מתרוממים הרי . הדיונות הצהובות החלקות עוטפות אותי בהרגשת בראשית. השתנה

 . סיני שעליהם נתנה התורה

הארגון ופריסת ארוחת , ההכנה: ההתמדה היא בזכות המשפחה וכל העושים במלאכה. טיולים 19
 . שנים מלאו לנער לולא התאונה האיומה 37. ליל שבת

 0551יוני 

 

 

 שקיעה בסיני
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 במדבר  ית גשםחווי

גוריון בשבת -כך הרגישו משתתפי צעדת בן. סוף ירד גשם אבל לא במקום הנכון ולא בזמן הנכון-סוף
יצאתי  .המשתתפים מרביבים 155המקומיים היו מרכיב בולט בין " סביב הגדר"צועדי . האחרונה

לאחר גשם בוקר קליל ברביבים התבהרו השמים בשדה . מ"ק שבעה -בהחלטה לצעוד במסלול הקצר 
השקפתי . שעשתה נפשות למען הנשרים בנגב, צעירה מחצבה, בוקר וכעבור חצי שעה הגעתי לנטע

מסלול את הנטע אמרה ש. מהטלסקופ אל תחנת האכלה אבל הנשרים לא הגיעו לארוחת הבוקר
 ? ולאן אלך אז, שעה בחציים הקצר אסי

ההנאה . של רביבים" מסלול הגדר"פעמים  ארבעה -שיניתי כיוון ולקחתי את המסלול הארוך 
. צבאים מדלגים ומזג אוויר סגרירי שהיטיב עם ההולכים, העיקרית היא נוף הבראשית של נחל צין

טפטופים . הצין למדרשההחלק המאתגר היה העליה מ. לירידה לצין, אולי, המסלול אינו קשה פרט
שממש לא  שבר ענן -פתאום הפכו הטפטופים לגשם זלעפות אך לפתע נעימים ליוו את ההליכה 

 של המסלול בכביש התלול שעולה למדרשה עברו עלי יםהקילומטרים האחרונשני . התארגנו לקראתו
מול אלה  מדי כמה דקות התמעטו ההולכים. שהצליפו ביחזק כנגד רוח וגשם מאומצת צעידה ב

בכוחות אחרונים הגעתי . מנחל צין הבוצני" ניצוליםה" משו את על אחד הרכבים שועלו  שנשברו
חמה הלהיכנס למקלחת כדי  כולם מיהרו הביתה, ההפנינג בוטל. נוזל אך גאה-כולי רטוב ,למעלה

 ! חוויה-זה-מה . ולהחליף לבגדי חורף

 0551נובמבר 
 

 הנה בא האביב

           –ראשית לכל בגלל שפע הגשמים שירדו . בימים אלה ראוי לסיכומים החורף הטוב שהסתיים
הנגב "כמות כזאת יורדת מדי כמה שנים ו. מ שהם פעם וחצי מהממוצע השנתי שלנו"מ 105-כ

, באחד האירועים היה חילוץ דרמטי. פעמים שלושהוואדי שלנו זרם . גוריון-כנבואתו של בן" חייפור
בזמנו קו המים של בו נפרץ  בנקודה המועדתהבשור שניסה לחצות את נחל זוג  של, בסיוע הליקופטר
 .טיוב-מתועד ביוהחילוץ . המוביל הארצי

נות סבירות ועל פני תקופת ירדו במ, לא גרמו נזקים: גשמים נינוחיםהחורף הזה התאפיין ב
כביש . רחיםהמדבר שעוטף אותנו הפך לירוק ושופע פכזבה ויהצמיחה מסביבנו לא א. ממושכת

. כחליות ששנים לא ראינו צמחו" שער רתמים"ות צהובות ומול הכניסה למשק עוטר בשפע חרצי
וכמו  .בכביש צאלים 92-בקילומטר ההאירוסים הגבוהים שפע חברים רבים נסעו להתפעם מ

 .'וגו..." זקני רביבים לא זוכרים: "שעיתונאים אוהבים אפשר לסכם
 0510אפריל 

 

 

 ה בנגב והמבקרים נהרו בהמוניהםהשמועה התפשט
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 אור חבצלות

...(. לא לצפות לשדה שושן)מי שירחיק לכת עד כביש הכניסה לרתמים יגלה פריחת חבצלות מרהיבה 
אם באים מכיוון הבית כדאי ללכת בין שורות עצי הזית העמוסים פרי וליהנות מניחוח השמן 

שורות לכת באני מציע לא ל. תוך כרם הזיתיםב, הולכים לכיוון הפרדס הגוסס. שמפיצים הזיתים
אלא ללכת בתוך שורות מזרחיות , ללא פריבשנה כלומר  OFFשקרובות לבית הקברות שהן בשנת 

כשמגיעים לקצה הפרדס עומדים בין שתי השורות של . כלומר עמוסות פרי ONיותר שהן בשנת 
 . כת וגוברת צפיפות החבצלותעם ההתקדמות הול. ל ומושכים לכיוון כביש רתמים"שולחנות קק

לפני הזריעה . מספוא לרפת –תוכנן בשעתו לזרוע זון , שנטעה לפני כחודש, בחלקת הזיתים הצעירה
קעות פכמות של  ילדים העבירווה, באישור פקח רשות שמורות הטבע, התגייסה חברת הילדים
תן בחלקת הזיתים לעומ. האלה טרם פורחות!( פרח מוגן)החבצלות . שנשתלו מול שער גולדה

 . ההשקיה גרמה להקדמת הפריחה

 0550ספטמבר 

בין שורת השיטות שנטע איציק עדן כדי להגן על המדגרה החדשה לבין כביש צאלים צמחו : 5109
 . השנה חבצלות ואחת אף חצתה את הצומת לכיוון בריכת מקורות

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 (5) אור חבצלות

, לאחר נטיעת כרם הזיתים בו הן פורחות, שנים חמשלפני היות ש( 0)הכותרת קבלה את המספור 
שלומן מצוין והן , בחלוף השנים, ולשמחתי שובהלכתי לראות ולהריח . כתבתי על אותן חבצלות

ממש עכשיו עונת הפריחה . החבצלות צומחות בין העצים ונהנות מהשקיית הזיתים. התרבו מאד
 .וכדאי לטייל לזיתים

סביב האנטנה של : תרים נוספים שהם בבחינת קדימוניםאשני ם מוצעים למתקשים ללכת עד לזיתי
כאן החבצלות בתחילת . שובר לחץ על צינור מים בולט: צ"נ, ליד שער גולדה. פרטנר מול שכונת השער

ידי חברת -לע, אלה הועברו מאזור הזיתים במבצע הצלה.  הפריחה וכל אחת מוקפת עיגול אבנים
  .ובאישור הפקח האזורי צי ליבנהאמנון בוהילדים ביוזמת 

, טוב. צ משדרים שירי כמיהה לגשם ואני צועד בין עצי זית עמוסי פרי"גל, בצפון מדווחים על היורה
לקחתי , עד למדגה( האדום)יצאתי מפשפש גולדה . פיקואל ששופע פריבאבל בחרתי  םלא כול

משכתי עד לכביש רתמים ולפני , (יש סימון על העץ הראשון) 09-ל 00שמאלה וצעדתי בין שורה 
מי שיוותר על הליכה בניחוח השמן בין . הגיעי לכביש גיליתי עשרות חבצלות בשיא פריחתן הלבנה

 !מומלץ. עצי הזית יכול להגיע על רכב עד לכביש רתמים ולחתוך שמאלה לפני סוללת ההגנה

 0515אוקטובר 
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 אוויר   יגידול :האירופוניק

 אהרן נוהנכנס לאתר של , אביב ואיש עסקים-ן הבוטני של אוניברסיטת תלחוקר במכו, חזי גולן
הלכתי . יצר קשר וכך החלה יזמות חדשה לגידול עצים מעוצבים בעזרת ניסיונו של אהרן, תתרשמב

בתוך החממה היחידה שנותרה הוקם מבנה פלסטיק . לבית הבד וראיתי שהחממות נמכרו סוף סוף
 .ניידת מושקים מספר שניות בכל דקה בעזרת פיקוד של מחשב" מיטה" שתילי פיקוס בתוך 95. סגור

 פי-לכהתחלה נבחרו פיקוסים שידועים ביכולתם להוציא שורש שיהפוך לגזע אותו ניתן לעצב ע
, ההשקעה היסודית נמוכה. כאילו הוא צומח באדמה, השורש גדל בחלל שחור. דמיונו של אהרן
נקודת מים ומשאבה , נקודת חשמל ומונה, מפלסטיקמבנה : י השותףיד-למומנה ובוצעה ע

עד שיגיע , י השותף ותפקידו של אהרן לפקח על התפעוליד-להשיווק יהיה ע. שממחזרת את המים
החברים מוזמנים , שבת בבוקר, מחר. החממה נעולה בגלל חשש מגניבות. שלב העיצוב של הגזעים

 .10.55-15.55לבקר ולהתרשם בין השעות 
 0550ספטמבר 

 .בחלוף שנה השותף עבר ללמד באוסטרליה והמיזם ננטש
 
 

 ?היה סכר

בתאוותם לברזל חתכו וגנבו שלוש מתוך . ואנדליזם של הבדואיםוהלכתי לסכר לחזות במו עיני ב
. ג"ק 055-כ –הערכה של משקל שלוש הדלתות . ארבע הדלתות שכיוונו את המים אל תעלת ההטיה

הסכר  .דב קובלנובבניצוחו של המהנדס  1620על המים נבנה בשנת כזכור מפ. ₪ 95-הגנבים יקבלו כ
. אל הבריכות ומשם ללימנים ילומטרהיטה את מי השטפונות מאפיק נחל רביבים בתעלה שאורכה כק

 .לחציר הגידול שהצליח במיוחד בלימנים היה אספסת

גדר בטיחות  שופץ ומעליו הוקמה, במהלך השנים הסכר התמלא סחף ולפני כשמונה שנים נוקה
בין אנשי הביטחון של המועצה " נטלמני'הסכם ג"החדשות הטובות הן שגובש . לא נגנבה בינתייםש

. יפה. לא תיגנב בסכרלפיו הדלת האחת שנותרה , מנהיגם של שכנינו הבדווים, דחללה 'שייחלבין 
תעלת ההגנה  מצב של סכר ללא דלתות עלול להזרים כמויות מים גדולות ובלתי נשלטות שיסתמו את

 .יציפו שטחים בהם יצמח מרעה עבור שכנינו, מסביב למשק

 היה צפוימבנה בו ישב תצפיתן בלילות בהם , אם כי במצב ירוד, עדיין נראהעל גבעה מול הסכר 
. תפקידו היה להזעיק את עובדי השלחין על מנת שיכוונו את המים ללימנים הרצויים להם. שיטפון

מפעל המים למעשה ונות ואכזבות מכמויות המים וממספר השטפונות לאחר מספר שנים של ניסי
הצלחת השלב הראשון . הוחלט ברביבים לפתוח במאבק על הבאת מים שפירים מהצפוןאז -או. ננטש

 .1600, "חג המים"במאבק זה צויין ב
 0550אוקטובר 

 
 

 הצעה לפיקניק
בשתי . החולף על הכביש הראשישל הלול התפתחה צמחיה בתוך לימן שמוסתר מעין ' מול שטח ב

לא פעם קורה שהמערכת האוטומטית מאחרת . הבריכות של מקורות נוצרים מדי פעם עודפי לחץ
שהבחינה , ל"הקק. להפעיל את השסתום המפקח וכמויות מים גדולות גולשות לערוץ הקטן

וליכים את ממש צמוד לכביש עם מעבירי מים שמ, בהתפרצויות הזעם של הבריכה בנתה לימן גדול
בתוך הלימן התפתחה לאחרונה עשביה פורחת שמתאימה ומומלצת למי . המים לגשרון שמול הלול

-ו"צאלות ששתלנו באחד הט-מי שנהנה מאד מהמים השפירים הן השיטות. ת לאחוצאשרוצה ל
 .בשבטים לפני שנות דור

צאה מהפסקת זרימה נוספת שנראתה מדי פעם לצועדים סביב המשק קשורה לנפילות לחץ כתו
הציפה את , (הנעול)ליד שער מקורות ( פורק לחץ)זרימה זו יצאה מברז . השקיה פתאומית בשלחין

קרקעי שמנקז זרימות אלה -היה מי שדאג להניח צינור תת! הדרך והגיעה פעם עד לתחנה הכתומה
 .זרימות אלה פסקו. לעבר המוסך ומשם לתעלה של רביב

מכל מה )!( לראות שלא נותר מאומה , ץ לחזור במעלה הערוץמומל, געתם לפיקניק מהכבישאם ה
 .לתצפת על רביבים ושדותיה מרום הגבעהמכאן ניתן . ו בשבט לפני חמש שנים"טשנטענו ב

 0550דצמבר 
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 INמטרופולין  ,OUT ד אג
, 522: אחרי דחיות ממושכות החלה חברת מטרופולין להפעיל את קווי התחבורה הציבורית באזורנו

 .אחזקות-מכשירי תנועה ואתגל, בוס-קבוצת תור ידי-לע 0555מטרופולין הוקמה בשנת . 595, 520

הממשלה החליטה לפני מספר . 1605מאז , השנים האחרונות 00קואופרטיב אגד הגיע אלינו במהלך 
כשהתנאי לתחום שנים לצמצם את שליטתו של אגד בתחבורה הציבורית ולהכניס גורמים נוספים 

-שבע-בארואכן מטרופולין הורידה את התעריף . ענקת זיכיון היה הורדת התעריפיםלההעיקרי 
חברת מטרופולין מניחה שהורדת התעריפים תגביר את מספר . ₪ 15.25-ל₪  17.75-רביבים מ
באותה . 19:20קו קצר מרביבים למשאבי שדה בשעה  נוסףלוח הזמנים ו ונהבשלב זה לא ש. הנוסעים

לוח הזמנים . שבע-ארם מעט סבלנות ניתן להגיע איתו לבערמון כך ש-ממצפה 95שעה יוצא אוטובוס 
ניתן לפנות דרך האתר של . נסיעה ופניות הנוסעיםם על הרגלי הסקריבהתאם לישתנה בעתיד 

 .מטרופולין ברשת

אגד משלמים . ודת נסיעה חופשית ממשיך להתנהל מול אגדלפיו ייהנו החברים מתעההסכם 
 .ספר הנוסעים בפועללמטרופולין לפי מ

 0559פברואר 

 תחנת רביבים עונה לאט
 פגע סביבתי שיצרה חברתימועצה האזורית על ממזכיר ה שאול לויפני לפני כשנה התלוננתי ב

סביב , אבל. והקיפה אותו בגדר חדשה" תחנת רביבים"פצה את אתר המשאבות יהחברה ש: מקורות
לסלק מהשטח את בתביעה " מקורות"את הפנייה ל המועצה העבירה. התחנה נותרה כל פסולת הבניה

 .הפסולת

ריפדה בחומר ואדי את הדרך מכביש הכניסה לרביבים " מקורות"לאחרונה הלכתי לתחנה וראיתי ש
מפרצון נסלל גם למאזנים שהותקנו . הדרך הורחבה ואף נוסף מסעף עד לבריכות המים. לתחנה

יחד . טריילרים שמובילים חציר לרפת-ילת פולבשעתו עבור לול הפטם שברתמים ומשמש כיום לשק
 .והגדר המפוארת ממש מרשימים, האתר. עם הסלילה סולקה פסולת הבניה

נראה . 0550ו בשבט "המשכתי ללכת וראיתי משמאלי מספר עצים עצובים ששרדו מנטיעת ט
ר נדהמתי לראות שבחצ. המשכתי ועקפתי את התחנה. כשל, שהניסיון להצמיח חורשה ללא מים

מקורות עשתה . כלומר התלהבותי היתה מוקדמת. האחורית נותרה כל פסולת הבניה מלפני שנה
 .לעצמה עבודה קלה והחליטה להרשים רק את הבאים בשעריה

 0559אפריל 

 שובו של הקאולין
המערה הקטנה . שיקום המערות נכנס לישורת האחרונה מיזם. לכבוד יום העצמאות הלכתי למצפה

למבקרים לפני למעלה משנתיים בגלל סדקים שהתגלו בתקרה ומי גשמים שחדרו  נסגרה( המפקדה)
נבנו תעלות ניקוז מעל למערה ובור ספיגה שיקלוט : לפני כשלושה חודשים התחילו בשיפוצה. לתוכה

המועצה לשימור אתרים הקציבה סכום נכבד והוחלט לשפץ גם את המערה . את מי הגשמים
סבכות ברזל שימנעו , עמודי תמך לתקרה ועיבוי העמוד המרכזי, ל"נתעלות ובור ספיגה כ: הגדולה

כן בנו מחדש את קיר המגן בכניסה -כמו. את התקלפות התקרה שחלקים ממנה זלגו על המבקרים
על מנת להשלים את האיטום יש צורך לצפות את . צילום ישן פי-ללמערה כשהבלוקים שלו סודרו ע
 .המשטח מעל המערה בקאולין

מחברי רביבים לכרות  תשעהאז נשלחו . היה לנו קשר למחצבת הקאולין 1627נת כבר בש
ראש )היתה זו כריה ניסיונית ביוזמתו של המהנדס דוד טוביהו . קאולין במכתש רמון...( במכושים)

הועמס  הקאולין. ק'סולומוניצ ובהדרכת המהנדס "סולל בונה"שעבד ב( לשעבר אר שבעעירית ב
שם הועבר למשאיות והובל עד מפעל נעמן , סו מתחתית המכתש עד לשפתובשקים על גמלים שטפ

 עצמאותהקאולין אמור היה לשמש חומר גלם לתעשיית הקרמיקה אלא שמלחמת ה. במפרץ חיפה
 .קטעה את הניסיון

כיום מחצבת הקאולין סגורה ועל מנת לכרות חומר שיאטום את המערות יש צורך ברישיון מיוחד 
פתחו המערות לקהל המבקרים ילכשיושג הרישיון והעבודה תושלם י. ראלממינהל מקרקעי יש

 !ולתפארת מדינת ישראל
 0559מאי 
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 המיתוס צומח שוב
הרעיון היצירתי אומר שביציאה . הלכתי למצפה וראיתי ערוגת סייפנים פורחת בשלל צבעים רעננים

אכן ניתן לגדל כאן וכחו שהם ייו הסייפניםבדבר סיפור המכונן בו מסופר על  ה" קולי-אור"מה
 .סוג של תמיכה במיתוס המפורסם. סייפנים

ם סיירה בארץ והתרשמותה "מטעם האו( פ"אונסקו)ועדת החקירה : הסיפור בתמצית אומר
מדינה היהודית להחליט על הכללת הנגב ב היא שגרמה לחבריהמפריחת הסייפנים ברביבים 

 1627ט בנובמבר "בכ צבעה ההיסטורית שנערכהבהם "ידי האו-עלהמלצת הוועדה אומצה . המוצעת
 .על הקמת מדינת ישראל

הוותיקים ידעו לספר . י ותיקי רביבים ופורסם גם בעיתונות התקופהיד-למיתוס הסייפנים טופח ע
את נקודת השיא חשיפת חלקת הסייפנים תהווה שהם תכננו את הסיור של הוועדה ברביבים כך ש

וכתב את  ר הוועדה"יו שהיה ,חוזה גראנדוס. עם המיתוס יש רק בעיה קטנה. בסיום הסיור
 .להיפך הוא מספר על הקישואים בגן הירק... אינו מזכיר כלל את הסייפנים, זיכרונותיו

פ אכן בקרה ברביבים והתרשמותה החזקה מנקודת ההתיישבות "וועדת אונסק: למען הסר ספק
אבל אין תיעוד , שהסייפנים פרחו אין גם ספק. הדרומית ומהמתיישבים השפיעה על המלצתה

מי ששיווק את הסיפור ידע כנראה שסייפנים . שהחלטת הוועדה הושפעה מהפרחים המרהיבים
 .נמכרים יותר טוב מקישואים

 0556אפריל 
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 (5)המיתוס צומח שוב 

י טּוֵבְך ב  י, ַהר  ֵאר   !הֹו ב 

ֵאר  , ֵהי ּתֹוָדה  !יהֹו ב 
 דוד זהבי: מנגינה, פתיחת שירו של אריה יחיאלי

 

מאחורי הבאר נמצאת על הסוללה . השבוע הלכתי לראות באר מים מתוקים עליה לא שמעתי מעודי
 .משה-בדרך מהסכר לבאר, הזיתים כרם

יחיא מנתח מהצד . לתואר שני בספרות יחיא פרץלא מכבר קראתי את העבודה הסמינריונית של 
פ בביקורם ברביבים בשנת "רבעה סיפורים על הסייפנים שראו חברי ועדת אונסקוא)!( הספרותי

ם להכליל את "המיתוס המקומי אומר שלסייפנים של רביבים היה חלק מכריע בהחלטת האו. 1627
, מגואטמלה חוזה חורחה גראנדוסשל : יחיא משווה ארבעה סיפורים שונים. הנגב במדינת ישראל

 אברהם קלוסקי ויהודהשל (. 1601" )כך נולדה מדינת ישראל"את הספר חבר הוועדה ומי שפרסם 
החבר , נסרוללה אנטזאםשל . צ בשנות השמונים"ששודרה בגל" מסיבת נוסטלגיה"ל ב"ז ובה דרור'צ

מגבעות טוסקנה "ל בספרו "ז מלאך-יואל דהושל . האיראני בוועדה שביקר בישראל בשנות השבעים
 .מומלץ לקרוא. מספר יש גרסה שונה בדבר השפעת הסייפניםמסתבר שלכל ". למרחבי הנגב

מה שלא נכתב בעבודה של יחיא ואף אני מעולם לא שאלתי את עצמי הוא איך בעצם גדלו כאן 
לא ' עסלוג-שכידוע אינם גדלים  על מים מליחים והמים המתוקים שהובאו על עגלה מביר, סייפנים

 .יכלו להספיק לגדל חצי דונם

בשטח היתה באר מים :  "יפנים גודלו בחלקת הזיתים ליד בית הקברותיספר שהסל מ"ובה ז'צ
 אומר לי שמי הבאר לא( היום) לה שמש'יענק". והשקו בה את הסיפנים, מעטים מאד, מתוקים

. הבאר נחפרה לפני בוא הראשונים כנראה בימי הבריטים. הספיקו אלא לקפה ולרועה בדואי צמא
 .מבריכת הזפת( ?איך)ים שהובאו פנים הושקו במילדבריו הסי

כך נותר גם סיפור השקיית . לאכזבתי נותר ממנה צינור פלדה סתום בלבד. הלכתי לבאר, כאמור
 .הסיפנים סתום משהו

 0556אוקטובר 
 
 
 

 ֵנסרּוָללה ֶאנטזאם נזכר

לוי היה . א"בעת לימודיו באוניברסיטת ת משה אולניקהיה אחד ממוריו של  אנריקו לוי' פרופ
מלבד . בשנות החמישים" דלק"ר חברת "ומחה לדלק והוזמן ארצה מאיטליה כדי לשמש כיומ

באחד הימים הגשומים לא הגיע הנהג שלו על . עיסוקיו בחברת דלק היה גם מרצה באוניברסיטה
בדרך התעניין המורה בתלמידו . משה הציע לו טרמפ הביתה, מנת לאסוף אותו מהאוניברסיטה

 .חבר רביבים שלף את סיפורוומשסיפר לו כי הוא 

הזדמן לא פעם לפרס שהיתה באותן שנים ספקית הנפט העיקרית של , "דלק"ר "כיו, לוי' פרופ
 באחת הפגישות גילה לו. נסרוללה אנטזאםפגישות רבות היו ללוי עם שר הנפט הפרסי . ישראל

יוריה המליצה ובסוף ס 1627ם שלח לארץ בשנת "פ שהאו"אנטזאם כי היה חבר בוועדת אונסקו
אנטזאם היה מהתומכים בהמלצת הוועדה ולהלן התרשמותו  . כזכור על הקמת מדינת ישראל

 :מהביקור ברביבים

עברנו ענני אבק ופתאום ראינו . אחרי כל המראות הקשים בעזה ובבאר שבע לקחו אותנו לרביבים"...
... רות עם מכנסים קצריםהתקרבנו והתגלו לנו בתים וגן ירק בו עבדו בחו. מרחוק ירק ופרחים

התפעלנו בצורה בלתי רגילה ואמרנו אם יש ! עגבניות צומחות שם: פתאום ראינו כתמים אדומים
שר גם בעברו , עד כאן התרשמותו של השר". מקום כזה בנגב הוא מוכרח להיות בתוך מדינת ישראל

-ם חלפו ויחסי ישראלהשני. אנטזאם זכר בעיקר את העגבניות ולא את הסייפנים. החוץ של איראן
, אגב. פרס התהדקו ובשנות השבעים הגיע שנית לרביבים בסיוע משרד החוץ אבל זה כבר סיפור נפרד

הקמת המדינה מה שלא הפריע לה לפתח יחסים נגד ט בנובמבר "הצביעה בכ( 'חאשל הש)איראן 
 .כולל יבוא אפרוחים וביצי רביה מרביבים, הדוקים ביותר עם ישראל לאחר הקמתה

 0510אפריל 
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 באר מים מתוקים
מעשה שהיה . שנים רבות אני הולך ברביבים ובשדותיה ולא ידעתי שנמצאת אצלנו באר מים מתוקים

. פ"לכבוד בואה של ועדת אונסקו 1627בשעתו חקרתי וכתבתי על פריחת הסייפנים בשנת : כך התחיל
 .ראל ולכלול את הנגב בתוכהם להקים את מדינת יש"זו הוועדה שבסופו של דבר המליצה לאו

בשנה המדוברת פעלה כאן רק באר . למיטב השכלתי החקלאית סייפנים אינם גדלים על מים מליחים
שאלתי כמה שת? מים שבהם הושקו הסייפניםאם כך מה מקור ה. משה שסיפקה מים מליחים

. מי שטפונותושיערתי ותהיתי התשובה היחידה שמצאתי היתה שהסייפנים גודלו בלימן שבו היו 
 .הסייפנים כלל לא הוזכרו, פ"ת אונסקוכידוע בספר הרשמי למחצה שנכתב על קורות ועד

ושוב . אחת ההשערות שנתקלתי בהן היתה שהסייפנים הושקו ממי באר שסיפקה מים מתוקים
מצאתי : כאן הצלחתי יותר? שיערתי ותהיתי היכן נמצאת באר זו ואיך לא שמעתי עליה בעבר, חקרתי
. הבאר והיא ממוקמת על הגדה המערבית של תעלת ההטיה שיוצאת מהסכר ומגיעה לבריכת הזפתאת 

 . צול זקור מהקרקע שישהומצאתי צינור , במרחק קצר מבאר משה, הלכתי למקום
לאחר ההתלהבות הראשונה ממציאת מקור מים מתוקים ולאחר . היא סתומה, מה חבל! זו הבאר

 .היתה נמוכה ביותר, נחל רביביםשניזונה מהאקוויפר שתחת , הבאר תפוקתבירורים נוספים גיליתי ש

 שגיליתי היה !( אכן)הסייפנים והשימוש היחיד במים המתוקים השקו את לא  ודאי שמי הבאר
 .מטע התמרים השכן שהעדיפו מים מתוקים להכנת הקפה של ארוחת הבוקרם בעובדיהי יד-לע

 0512ינואר 
 

ובה אינו מציין 'הבעיה שצ. ל חצי דונם סייפנים שהושקה ממי הבארדרור סיפר ע (ובה'צ)יהודה 
דבריו : ועוד. במפורש לאיזו באר הוא מכוון ובכל מקרה להשקיית חצי דונם נדרשת באר די שופעת

 ...שנה אחרי האירועים 25כמעט , 1690צ בשנת "של גל" מסיבת נוסטלגיה"נאמרו ב
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 הבן הבכור
.  95-את יום הולדתו ה, נגב-בחר לחגוג השבוע עם משפחתו בחי, הבן הבכור של רביבים, יואב גורן
בשנת הולדתו . יואב היה הילד הראשון שנולד בנגב אחרי עשרות ילדים שנולדו בראשון לציון, האמת

מלחמת העצמאות עדיין לא הסתיימה ולגדל תינוק . המחנה בראשון כבר לא היה קיים – 1626 -
בשנת ' הגיעו לעסלוג, הוריו של יואב, חביבה ומוטקה בלומגרונד. ברביבים לא היה ענין מובן מאליו

( ל"ובה ז'יחד עם צ)חביבה משכונת בורוכוב . הם היו חניכי הנוער העובד. עם הכשרת שדמה 1620
 (. ל"יחד עם קלוסקי ז)אביב -מתלומוטקה 

לטיפול בילד היחיד . ברחובות הביאו ההורים את יואב לרביבים( הקרוב)אחרי הלידה בבית היולדות 
יוסף והן הרביצו את לקחן -מטפלות מגבעת ברנר ומתל)!( בטירה גייס הקיבוץ המאוחד שתי

השרביט והיתה המטפלת  עדנה נעים קבלה מהן את. בצעירים ומאז ידעו החינוך המשותף מהו
 .כעבור כשנה נולדו טליה ריפמן וענת קלוסקי. המקומית הראשונה

 זיתים, מוטקה היה מרכז המטע בו היו תמרים. חביבה היתה מרכזת הלול וגם העובדת היחידה
י חבריהם מפוני בית יד-להמשפחה עברה למושב היוגב בעמק יזרעאל שנוסד ע 1601בשנת . ורימונים

 .עד היום "היוגב"מושב ומוטקה גרים ב חביבה. אשל

ציפי ויואב גורן גרים היום בטבעון . יואב חי כאן כשנתיים ונראה שלא סבל משתיית המים המליחים
 .והם בעלי חברת מעוף לארגון אירועים בדגש על תיאטרון

 0556נובמבר 
 
 

 הבת הבכורה
ובית הילדים הראשון נוסד עם  1620בשנת  במחנה בראשון לציון הבת הבכורה של רביבים נולדה

לפני הצהרים של השבת האחרונה הגיעו לביתי בספונטניות מפתיעה קשיש  .שנים 99לידתה לפני 
 .בתו וחתנו, 65שעבר את גיל 

בראשון  מייסדי רביבים קרא בעיתון מאמר שכתבתי על ייסוד רביבים 01שנמנה על  יהודה גרינבאום
יהודה עשה את הדרך . ד קצת ולראות מה עשינו כאן בינתייםעלה על רכב ובא לספר לי עו, לציון

)!(. 10ויהודה בן  1630השנה . בני נוער נוספים לגבעת ברנר 95והגיע עם , הארוכה מנירנברג גרמניה
. יהודה עזב בית חרדי ולאחר הכשרה בקיבוץ הקים עם חבריו את קבוצת רביבים בראשון לציון

משנכנסה שולמית  להריון (. לא היה כסף לחתונה)ר משפחה נכנסו לחד( שטכר)יהודה ושולמית 
כונסה אסיפה בה נדונה היכולת הכספית של הקבוצה להכשיר חברה למטפלת ובעיקר להשקיע 

 .הקבוצה החליטה בחיוב. בהקמת בית ילדים

החליטו לעזוב את הקבוצה היות , לאחר שנולד בנם עמוס והיו משפחה עם שני ילדים, 1629בשנת 
מאז יהודה . כל השנים הם נשאו על גבם את הכינוי בוגדים. הסתמן עתיד התיישבותי בנגבשלא 

. 1663, שנערכה בחג היובל של רביבים" סולחה"חלקה הראשון היה ב... מצפה לסליחת הקיבוץ
 .הציבורי נעשה לדבריו במאמר שפרסמתי בעיתון ובעלון, חלקה השני

לסיור ופעתו וצלילותו ולאחר שסיפר על התקופה יצאנו למרות גילו המתקדם יהודה מאד מרשים בה
חייה  שעבדה רוב מיכל( הבכורה של רביבים)לביקור השורשים ברביבים הצטרפה הבת . במצפה

היה סגן מנהל מחוז ירושלים של , כיום פנסיונר כמובן, יהודה. דור-כלבורנטית ובעלה השופט אורי בן
 .קופת חולים הכללית

 0515ינואר 
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 ימונים וטיוליםר
בחלקה זו היו זיתים שהדֹוֶרֶרת . השבוע ניטעה חלקה קטנה של רימונים בדרך מהרפת למצפה    א

. אינה אוהבת רימונים( וירוס שמתקיף את העץ ומייבש את הנוף)הידוע  הדֹוֶרֶרת  פי-לע. הרגה אותם
. בהם הזיתים כשלועצים בשני ריכוזים  95-בכל השטח ניטעו רק כ. עכשיו הגיע שלב הבדיקה

בשנות החמישים היה . השתילים הגיעו ממקומות שונים כולל טורקֶמניסטן וגודלו במשתלה שלנו
 . כאן מטע רימונים קטן שגודל על מים מליחים ובהצלחה

החיטה נזרעה במסגרת . דונם חיטה מלבלבת)!( 3,555-מומלץ לטייל בשדות השלחין ולהתפעל מ    ב
מ "מ 15ירדו , החיטה נזרעה בתחילת דצמבר. ובתמיכה ממשלתית, קרקעות לאומי לשמירה על מיזם

השדות ... אחריה גשמי ברכה  והשבוע חמסינים, לאחר מכן תקופת יובש, שהנביטו יפה את השדות
קשה להניח . לא אחידים והתפתחות החיטה היא בהתאם לסוג הקרקע והגידול שקדם לחיטה

 .אז תיקצר לשחת-או. בשיל גרעיניםשאחרי תהפוכות מזג האוויר החיטה ת

ובעדרי ...( אם לא קמלה השבוע)שלאחר הגשם  לבלובמי שיטייל בסביבה הקרובה יבחין ב    ג
 .המשך הפינוי עלינו. זו העונה שהבדואים מפסיקים להוציא גזם זיתים. הבדואים שפשטו עליהם

פנים כוונת אנשי המטע שחפרו זו על כל . כנראה שבריכת הזֶפת לא תתמלא בשיטפונות הבאים   ד
לאחרונה שתי תעלות הטייה חדשות שאמורות להסיט את המים מהתעלה שמובילה מהסכר לבריכה 

הסיבה העיקרית לכך היא הנטיעה שמתוכננת בתוך הבריכה . התחתונה וממנה לבריכת הזפת
 .כזכור היא הוצפה באירוע הגשם האחרון(. צמודה לבריכת הזפת)התחתונה 

 0515פברואר 
 

 קיקיונים וינבוטים
בין , (צמודה לבריכת הזפת)לאחרונה החלו לנבוט קיקיונים בחלקת הזיתים בבריכה התחתונה 

ההובתוך שורות החלקה החדשה של זית  ָמט   שתלט עלתרבות רב והוא עלול להלקיקיון כושר ה  . ָקל 
ות ניתן לראות פריטים משם העובדים עוקרים אותו אבל בין השור, הוא צומח ליד השתילים. השטח

לפני שנים רבות היה בבריכה זו קיקיון גדול והנה . רבים בעיקר ככל שמתקרבים לבריכה העליונה
הקליפה של זרעי הקיקיון רעילה . נובטים ממש בסמוך מאזעתה עם השקיית הכרם החדש הזרעים 

ניתן לראות . דיזל-ביוכיום מגדלים קיקיון להפקת . אבל מהזרעים מייצרים שמן קיק לשימוש רפואי
 .בואכה המצפה, קיקיון אחד שנבט ליד הגשרון על הכביש מרתמים

לילה על מנת להצל על הנביא -מוזכר בספר יונה כשאלוהים מצמיח אותו בן, שמוצאו בהודו, הקיקיון
 .היזהרו מצמיחתו המהירה ומפגיעתו הרעה של הקיקיון: הלקח לאנשי הזיתים. הסרבן

פיים בבריכה ייפ אריזוני ינבוטקיקיון ליד העץ המקורי שמתי לב לשלושה עצי  בחיפושי אחרי עצי
הינבוט דומה מאד לשיטה ואכן . מומלץ לטייל ולראות. כל עץ מעוצב בצורה ייחודית, העליונה

בוצי ויצר סוכת ענק בתוכה בוצי מגדל -פריט נוסף גדל מאחורי משתלת. שניהם ממשפחת המימוזיים
-קח"בצמוד ליותר גדלים " מפורסמים"פריטים . מומלץ לבקר. וא מרשים בגודלופילודנדרון שגם ה

 .הישנה ידי רחל סבוראי לפינת החי-עצים אלה קיבלנו מהקרן הקיימת והם הובאו על". תן

שבנעורי  השדה ינבוטהכרתי רק את , בעוונותי. ליד הקיקיון, ל"ינבוט אחד צומח מתחת לגשרון הנ
ועתה . משימה בלתי אפשרית בגלל מערכת השורשים המפותחת שלו ,נשלחתי לעקרו כעשב רע
 . םיתענוג לעיני, מתגלים בני מינו כעצי נוי

 0515יוני 
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 טעמתי משמש בבוסתן החדש

הלכתי לבוסתן רביבים . קטפתי משמש ונזכרתי בימי המשמש הגדולים של רביבים בשנות השבעים
 . שזיפים ואפרסקים, משמשים: החדש וראיתי עצי פרי מניבים

 .תחילת ההנבה בלבד –רלה וע –מדובר בפירות בודדים ! לא לרוץ

עדיין ניתן לעבור בין העצים אבל בעתיד לא ושיטה עוקצנית , שוברי רוחכאן נטענו  0556ו בשבט "בט
עצי הדר מזנים שונים וכעבור  25ענו נט 0515בחודש מאי . כדאי לנסות כי הקוצים גדולים ומכאיבים

תפוחים ועד רימונים , חבושים, מאגסים: נשירים מסוגים שונים 75-עצי הדר נוספים ו 25טעו ישנה נ
גולדה על השטח הבוסתן ממוקם ליד שער . שסק ומנגו, בהיאועוד סובטרופים שונים כמו גו. ותאנים

, (שנקרא אז ריבס)ל לגדל ארטישוק "אך זמל-שהיה חלקת הניסיונות הראשונה בה ניסה יואל דה
בחלקת האפרסקים  השטח גבל. יחד עם יואל עבד סובח. פרחי כחלית ופרגים לשימוש רפואי

בשעתו היו כאן בריכות הביוב . ו את הזנים סמית ובבקוק ומאוחר יותר אבוקדונדליהראשונה בה ג
 .הראשונות

 ק גדעון גיצי פרידברג הצעה"יש למרששהג דקל שאולעל היוזמה להקמת הבוסתן החדש חתום 
בשטח (: ניטע בשנות השישים) 0556דונם במקום פרדס הטיולים שנעקר בשנת  15לטעת חלקה של 

כדי לאפשר טיולים של ילדי המשק המיקום נקבע קרוב לגדר . ועם אותה כמות מים שפיריםזהה 
את ארבעת המינים ואת שבעת  כאן יראו. הגנים שמשרד החינוך אוסר עליהם טיולים רחוקים יותר

ניתן לראות כבר במרכז השטח . כיסאות ומתקנים אחרים, בעתיד יתווספו בבוסתן שולחנות. המינים
 .סככה עליה מטפסות גפנים

 .קצב הבשלתם פי-למפירות הבוסתן ע( אך לא לקחת הביתה)החברים מוזמנים לקטוף 

 0510יוני 
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 ...דב קובלנוב היה אומר

. מפעל המיםהחדש של מודל הסכרים נפתחים ומים זורמים אלה הרשמים מ, אורות מנצנצים
מדובר על תבליט גדול שנבנה . בסוכות המה המצפה מבקרים והמודל זכה לחשיפה ציבורית ראשונה

דרך התעלות והבריכות , מהסכר: על המיםבתבליט נראה מפ. קולי-באולם בו היה בעבר המופע האור
המבנים של המצפה , מטעי התמרים והזיתיםנראים ברקע . ועד הלימנים כפי שהיו בשנות הארבעים

זרמו או אז יוברזים  יפעיל מנופים, האחראי על מתגיםלבקשת המבקרים ילחץ . וגם אוהל בדואי
על מנת להקל על המבקר נורות . םוהסכר יכוון אותם אל מפעל המי' מים חיים אל ואדי עסלוג

. דוד גפניהאדריכל י יד-להמודל תוכנן ע. מסמנות מסלולים אפשריים של המים בצבעים שונים
 .משסיים את השרטוטים ירד לנגב וגר כאן כחודשיים ובנה במו ידיו את התבליט המרשים

: וב מבקשת עזרההאלחוטאית ש, חזר לנחור" הנוחר: "לקראת סוכות חודשו האפקטים של הקולות
שאלתי כמה . וגם המתגלח במקלחת המשותפת חזר לשיר, ה-צ-ו-ל-ח-ם קוראת ל-י-ב-י-ב-ר"

הלכתי להאזין לקולו ותמהתי . 'המתגלח': מבקרים מה הרשים את ילדיהם והם אנו ללא היסוס
אני . כלומר הרבה אחרי הקמת המדינה, שמזוהה עם הדודאים' רוחות מדבר'מדוע הוא שר את 

 . שחיבר אריה יחיאלי' את אדמה בלב מדבר'יתי מציע לו לזמר את השיר הי

על  גר במצפה תקופה ארוכה ופיקח, שהיה מהנדס מים ופיקח על ייבוש ביצות הכבארה, דב קובלנוב
הולך מפעל המים בשטח היות ש. את צריף מגוריו המשוחזר ניתן לראות במצפה. בניית מפעל המים

 .ניתן לראות במודל גם מחווה לקובלנוב, ןי שיני הזמיד-לע ומתכלה

את אדמה בלב "מלווה בשיר הצילום . ממעוף הרחפןשל המצפה אוויר באתר רביבים הועלה צילום 
 .ביצוע של רן אלירןב, לחן בדואיואריה יחיאלי  לפי מילים של " מדבר

 0512אוקטובר 
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 כל נדרי
כל ( "1605נפטר ) מקס ברוךפרוטסטנטי -נוצרי-לקראת יום הכיפורים האזנתי ליצירתו של הגרמני

אני . לו מחקה את החזן בבית הכנסת'הצ. שהנושא המרכזי שלה כתוב בהשראת ניגון התפילה" נדרי
פרה התפרסמה בשנות השישים בזכות כשרונה יוצא -דה. פרה-קלין דה'זלנית 'בחרתי בביצוע של הצ

היצירה שפרסמה את . דניאל ברנבאוםשראלי בינה לבין המנצח היהמתוקשר דופן ובגלל הרומן ה
 –בכל המובנים  –פרה היתה בשיא פריחתה -דה. לו של אדוארד אלגאר'הזוג היתה קונצרט לצ

 .תחת שרביטו של המנצח ברנבאום תובסרטון בו צפיתי היא מנגנ

י יד-לי גוי גרמני ומבוצעת עיד-להולחנה ע, יצירה יהודית עתיקה שנכתבה בארמית? אז מה יש לנו
 . גיורת שחלק ממצבתה בבית הקברות האנגלי כתוב בעברית

 .מומלץ .לביצוע שראיתי נרשמו מעל חצי מיליון צפיות
 0510ספטמבר 
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 שנה לחג המים 21
וזו הזדמנות מתאימה לסקור את מקורות  שנה להגעת מים שפירים לרביבים 05בימים אלה מלאו 

 .מאז הקמת הישוב נוהמים של

באר המים המתוקים שמשה את הבדואים והבריטים מהקמפ השכן וראשוני רביבים  – 'ביר עסלוג
ל גבי גמלים עהמים הובאו . נקנו מים רק לקפה של שבתבהמשך . קנו שם מים עד להפעלת באר משה

 .משך בעגלה רתומה לפרדותהוב

. המים שספקה היו ברמת מליחות גבוהה. י הבריטים בשנות העשריםיד-לנחפרה ע – ר משהבא
ביום העליה . ים שעמדו לרשותומאלף הדונ 35הבאר היתה הסיבה למיקום המדויק של הישוב בתוך 

הבאר . מגיפה בה חלו רבים מהחברים, טיפוסנפטר מזכיר הקבוצה משה ליבר ( 1623)על הקרקע 
 .נקראה על שמו

הרעיון היה . הושלם מפעל המים שבראשו עמד המהנדס דב קובלנוב 1620בשנת  –מפעל המים 
להשקות בהם שדות ולשמור את חלקם לעונת הקיץ , לתפוס את מי השיטפונות בנחל רביבים

 ".בריכת הזפת"ב

ע מקור המים היה באר שב. 1600מים שפירים הגיעו לרביבים לראשונה בשנת  –קו ירוחם וחג המים 
נחגג במשותף עם שכנינו משאבי שדה וזכה לכיסוי תקשורתי נרחב " חג המים. "וממנה לירוחם

נבנתה כמאגר מווסת ובסיוע " בריכת האלף. "גוריון ואישי ציבור-כאירוע לאומי בהשתתפות דוד בן
 . חקלאותאת היום התחלנו כאן באלף קוב 

אז . אלינו מים ממקורות הירקון דרך צאליםשהזרים  מים ארצינחנך קו  1606בשנת  –נגב -קו ירקון
שנה לאחר מכן התחלנו לפתח את . קוב 2,555נבנו המשאבות והבריכה בכניסה למשק ותכולתה 

במעלה . הכרם והתחלנו בעיבוד שדות השלחין + כשנטענו את מטע הנשירים" האמיתית"החקלאות 
 .טשו רוב הגידולים עם נסיקת מחיר המיםנ   השנים

בשטחי רתמים ונשאבו מים במליחות  0-בסוף שנות השבעים בוצע קידוח רביבים – מים מליחים
התחלנו לטעת זיתים ובשיא  1660החל משנת . גידלנו חיטה ומעט כותנה. 'מ 955סבירה מעומק 

בתחילת שנות האלפיים התחלנו . שמושקים במים מליחים ץדונם סביב הקיבו 3,555-הגענו ל
 .ב שטחי הנוי בחצרלהשקות במים מליחים את רו

 0550אוקטובר 
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היתעשיענפי   
 

     תעלת בלאומילך

קראת הרחבת מפעל רביב ועל מנת לקבוע מפלס מה שהיתה פעם גבעה מול המפעל הולכת ומגורדת ל
על מנת להזיז את הכביש יש . בהזדמנות זו משנים את תוואי הכביש מביתן השומר למפעל. אחיד

  .כלומר החלטה גוררת החלטה נוספת ...להעביר את קו המים מתחתיו

הוליך את המים מבריכת  -את השלחין והמטע !( מ"ק 0)שירת קו מים משותף  1677עד  1609בשנים 
 .  מקורות לשטחים

הוחלף  1669בשנת . הונח קו חדש ונפרד להולכת המים לשלחין -החקלאות במיטבה  - 1677בשנת 
 . עשוי מפלדה 9''נוע של לקו צ( 1609זה משנת )הקו הישן של המטע 

שנים נסלל הכביש  ארבעעל הקו שהונח אך לפני : כל ההקדמה המסובכת הזאת באה לפני הפואנטה
. מטר מהקו של המטע 175מי שצעד השבוע סביב הגדר הבחין שהתחילו להזיז . מה שאסור, העוקף
ק שמול המוסך יוזז שער הכניסה למש. לא יהיה עוד מתחת לכביש: לגדר המשק ובעיקר קורבהקו י

 . במיקומו תוצב נקודת כיבוי אש של רביבו

 0555ספטמבר 

     תעלת ההטייה

סמוך לשער שמוביל . בדרך כלל מבטי מוטה לתוך המשק. הלכתי במסלול הרגיל שלי סביב הגדר
האם סוללים תעלה . הבחנתי שמתבצעות עבודות עפר נרחבות -מעבר לגדר  -של הלול ' לשטח ג

מסתבר שהחפירה הנוכחית תפריד בינינו לזרימות עתידיות שייגרמו ? ריד בינינו לשכנינונוספת שתפ
 . הגשמים ל ידיע

" אגן הניקוז. "ורדיםאם י, מי גשמים מנקזהתפתל אפיק ש, לרגלי הגבעה שיושרה, באזור מפעל רביב
. המפעל על אפיק זה בונים את החלק החדש של. של האפיק הוא החלק המזרחי של האזור המשקי

נותם לכיוון דרוםעל מנת לכן עלה צורך לתפוס את המים לפני שהם חוצים את גדר המשק  , לַהפ 
" ת הניקוזורש"במימון עבודות הניקוז משתתפת . הזיתים והלאה לצד הדרך למצפה כרמילעבר 

רה-אלשל  מחפר ל ידיהעבודה מבוצעת ע. הממשלתית ולא לבלבל עם  .בעלי ציוד כבד מרהט עוב 
שמוציא זבל ברפת וגם לא עם משפחת ( הדוד של)גם לא עם עטייה רומיילי , מוחמד רומיילייודענו מ
 . כולם תושבי רהט -לנגר'גרנואווי  אליהם משתייך סידָרה שותפנו בצֶ -אל

 0555נובמבר 

  5101רביב 

 לפני חצי שנה התחילו לפנות את הגבעה ובימים אלה ממש ההולך סביב המשק מבחין שהסתיים
התחילו מכיוון הדרך ועכשיו בונים . דונם מחסנים חדשים של רביב)!( שלושההשלב הראשון בבניית 

  .הישניםאת החלק בין המחסן החדש לבין המחסנים 

טריילרים שיביאו -באזור שבין המבנה לכביש הכניסה למשק נסלל משטח ענק עליו יתמרנו הסמי
העמסה אופציונאלית : החידוש. רה מהמחסן החדשהסמוך ויוציאו סחו"( הישן)"חומר גלם למחסן 
גובה , פתחי ההעמסה. כי היא לא תמומש כיום? למה אופציונאלית. זמנית-על ארבע מכולות בו

כל אלה ובעיקר שטח המחסנים הרחב  -( ליציאת עשן)תריסי גובה , צנרת מים לכיבוי איש, התקרה
 .  0515עד שנת לתשע השנים הבאות מתוכננים להספיק 

כל מה שכתבתי נכון ליום ". אדריכלות-אדם"העצום הזה נמסר לידי  מיזםהתכנון והביצוע של ה
ובמהלך החודש הקרוב יתרומם מחסן חדש למול עיניהם המשתאות של , השבוע, סגירת העלון

 . הצועדים סביב הגדר

 0551אפריל 

המחסנים . תממש השנהאכן ה 0551חזה בשנת ( האחראי על הבניה)מה ששאולסקי : 5101נובמבר 
מעכשיו צפויה ירידה דרסטית עם השלמת המעבר . וארבעת פתחי ההעמסה עובדים בקיבולת מלאה

 .  שבע-של חברת רבל לבאר
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 בנג ברביב  -בנגבֶ  יטי'צ-יטי'צ

רביב ולא יכולתי להפסיק להתבונן ולהשתאות מהמכונה נכנסתי למפעל . זו היתה הרגשתי, מהופנט
במפעל מייצרת משענת ראש מכונת ההזרקה . נגבֶ -נגבֶ -יטי'צ-יטי'כונית הפלא צשהזכירה לי את מ

מפעל שפיר . למשענת שמאלהשניה למשענת ימין והאחת : למעשה יש שתי מכונות. שניות שלושמדי 
החלקים החכמים , היצרן ישראלי. בלוקסמבורגבכפר סבא עובד על שתי מכונות נוספות שיוצבו 

  .אחרי שקבלו את האישור של מיכאל ברנובסקירק  ,מיובאים מרחבי העולם

מיליון משענות ראש לכיסאות ברכבים  ארבע: מדובר באחת ההזמנות הגדולות והיוקרתיות של רביב
בכל : אוטומטיתעל מנת לייצר כמות אדירה כזאת ועל מנת להבטיח דיוק היה צורך במכונה . של ֶרנו

, מסמנים, מצלמים, בודקים, מרתכים, מרכיבים, זיניםמניפולאטורים ורובוט שמ 00מכונה הותקנו 
כמו השחלת חלק ממתכת בתוך , המניפולאטור מבצע פעולה אחידה. פוסלים ואורזים את המוצרים

, שם מחיצה, מניח את החלק בתוך קרטון: מבצע סדרת פעולות( ישיובמיצ)הרובוט . חלק מפלסטיק
 ! לראות כדי להאמין. המסועסופר את המוצרים ומעביר את הקרטון הארוז אל 

  0553אפריל 

 קומתית-דו :חברת רבל

שכונת "שני מבנים יבילים חדשים בחזית ( אין קשר)בשבוע שעבר העמיס מנוף של חברת ריוול 
 .המבנים הוצבו על גבי שני הקיימים בחזית שיסודותיהם הוכנו לכך מראש. של חברת רבל" הקרוונים

 והסתיים בקיץ האחרון עם מינוי מנהל כספים נפרד 0555ל בשנת של רבל מרביב הח תהליך ההפרדה
 11היום עומדים במקום . עובדים 13-ואוכלסו ב 0555המבנים הראשונים הוצבו באתר בשנת . לרבל

רבל היא חברת הנדסה ופיתוח מערכות . חברים 05מהם , עובדים 02קרוונים ומבנים שמאכלסים 
-המערכות מורכבות ברבל. לסטיק שלהם מיוצרים במפעל רביבשחלקי הפ, אוורור למיכלי דלק ברכב

לרבל . רבל מתפעלת ברביבים מעבדה ובה עשרה עובדים. רביבים-או ברביב( עובדים 35)לוקסמבורג 
 .אדם אחד –בשלב זה  –ב שמעסיקה "בת בארה-חברת

בשרטוט  בסיור בין המשרדים הצפופים ראיתי אנשים רכונים על מחשבים חדישים ורובם עוסקים
בהרחבה הנוכחית . מעל מחצית העובדים ברבל הם מהנדסים ומנהלי פרוייקטים, שכן. ממוחשב
נראה , האחרון" ענייניםב"שפורסמה ב, 0559פי תחזית ההכנסות לשנת -ח ועל"אש 055-הושקעו כ

 .שבניה נוספת אינה רחוקה

 0559מרץ 

 הסדנה שהיתה

זו הזדמנות ". בית ראשונים"ל( באגף רווחה עובדת)העבירה את משרדה  דבורה ליבנההשבוע 
. דניאל סנד עבד עם דבורה מספר שנים. 1665מתאימה לכתוב על סדנת ההורים שדבורה ניהלה מאז 

-בבאר" שיקום"למעשה הסדנה נסגרה לפני כשנתיים לאחר שמפעל פלסאון העביר את העבודה ל
 .שבע

י ולאחר מכן עברה לכיתה כוללת בתחילה הסדנה מוקמה במבנה שמשמש כיום כבית הסיעוד
הרעיון היה לפתח מקום . שבימים אלה משנה את ייעודה ותשמש מרכז העשרה לחברים המבוגרים

בכל . שרובם כבר נפטרו, הורים 15-עם הקמתה עבדו בסדנה כ. תעסוקה להורי חברים שחיו ברביבים
נה מעין קבלן משנה של למעשה הייתה הסד. מוצר של פלסאון, לול-השנים ההורים הרכיבו ברז

ל היה בין היוזמים להקמת הסדנה לאחר בואם למשק "זדרור ובה 'ציהודה . מחלקת ההרכבה ברביב
החלקים של  דאג להעברת ארבעת, שהיה מנהל מחלקת ההרכבה, ובה'צ. ל"של הורי טובה דרור ז
 .הברז מרביב לסדנה

התאפשר להורים לעבוד במחלקת משלא . 11:35-9:35ההורים עבדו בסדנה כל יום בין השעות 
העתיקו את מקום עבודתם , שלא הייתה ערוכה לקבל עובדים בעשור התשיעי לחייהם, ההרכבה
בו כל הורה זכה ליחס אישי והגיע לעבודה , הסדנה הייתה מקום אינטימי בעל הווי מיוחד. לסדנה

 .בשעה הנוחה לו

 .טנו הורים של חבריםתקופה בה קל. סדנת ההורים הייתה מוסד שהתאים לתקופה

 0559מאי 
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 יצאו מהגן
המבנים שהיו בעברם רביב משל  בימים אלה הסתיימה יציאת מצרים של מחלקת השיווק והפיתוח

. א עבור עובדי רביב"דרישת הגפי -להמקלט העילי הגדול נבנה ע. רביבלמקלט  -גן תמר וחדרי חולים 
בקומה . ומד לרשות מחלקת השיווק והפיתוחהמפעל החליט להוסיף עליו קומה שניה וכל המבנה ע

 16בקומה השניה הוצבו . הראשונה הוקמה מעבדה בה מפתחים ובודקים את המוצרים החדשים
ישיבות וחדר עמדות ובנוסף חדר  11בינתיים מאויישות . עמדות בהן יעבדו בעיקר מהנדסים

כשנתיים וחצי מידי רפי  קבלה את התפקיד לפני, שנים ברביב 19 אילת שיזף, המנהלת. למנהלת
נמוכות  כלומר מחיצות (OPEN SPACE)האולם בנוי בשיטת המרחב הפתוח : החידוש. הדס

 .שמפרידות בין עמדות העבודה

ששטחם ( שנהרסו כי הגיעו לפרקם)בעבר המחלקה עבדה בשני קרוונים . ר"מ 125סך השטח הוא 
מתזים . 1:   יתוח המוצרים החדשיםהגידול בשטח נובע מפ. עמדות עבודה תשער עם "מ 75היה 

 .יריעות חימום לכיסאות ברכב. 3.  שסתומים לברקסים של רכב. 0.  סנוןכלפנסי רכב עם נורות 

טייפים לפי סוגי הרכב השונים ועורכים את הבדיקות לכשירותם הכללית -במעבדה בונים את הפרוטו
ההולך באזור . קוראים כאן באמֶּפר( דפרֹונט ועו)לחלק הקדמי של הרכב . ולעמידותם בתנאי סביבה

רים של אֹוּפל ּפ  באמ  בתוכם מורכבים הפנסים  -פאסאט ועוד , סקֹודה, יבחין בכניסה למקלט ב 
 .אז יושלם גם הפיתוח בחזית המבנה-או. תלו על הקיר האחורי של המקלטיהבאמפרים י. והמתזים

יחד עם זאת ממשיכים . ם החדשיםתפקידה של מחלקת השיווק והפיתוח למצוא קונים למוצרי
שמבקשים אך לא מחפשים לקוחות חדשים להזרקה ( כמו ריטל)לקבל הזמנות מלקוחות מסורתיים 

 . בקבלנות משנהעבודה 

 0559אפריל 

 
 א לגדול איתנווב

אתה עדיין נוהג על . "כשהשכמתי בשש בבוקר פגשתי את נתן והמונית שלו ממתינים ליד ביתי
נתן . הוא מסביר" צריך להתפרנס", ג"נתן לקח משפחה לנסיעה פרטית לנתב. תמהתי" ?המונית

טרנזיטים ומסיע מדי  ארבעהזוטובוסים ועוד  שמונה, שני אוטובוסים: מנהל היום צי רכב לא קטן
קווים קבועים בתוך באר שבע  12-נאספים מביתם ב, רובם לרביב ורבל, העובדים. עובדים 075יום 
 .57:05וירוחם שחייבים להגיע לעבודה בשעה "( ו של כל עובדאני מכיר את כתובת)"

בדגניה ינק את מוסר העבודה . עד סיום שירותו הצבאי' נתן גאה לספר שהיה ילד חוץ בדגניה ב
בעצמו משמש מחליף לכל נהג שלוקח יום חופשה או מחלה שכן . עובד-הגבוה ולכן הוא סוג של מנהל

 .למעט ראש השנה וכיפור -כולל שבתות  - האוטובוסים מסיעים בכל ימות השנה

. ג"לנתב משה ארמןלקח את , נסיעה אחת בחודש בלבד: שנים ובמינון נמוך 13-הכל התחיל לפני כ
או אז החליט נתן להשקיע . טק הועבר מגן התעשיה בעומר לרביבים-הבום הגדול היה כאשר רב

עסיק רק נהגים ותיקים מאד והוא א להיהחלטה אסטרטגית שלו ה. ולעבור ממוניות לזוטובוסים
נתן מקפיד שכל . טפו-טפו, גאה לציין שבכל שנות עבודתו וההסעות הרבות היו לו אפס תאונות

 . האוטובוסים הם מתוצרת וולבו. 0559-0557הרכבים יהיו מתוצרת פולקסוואגן מודל 

 57:35בשעה  עאר שבמרביבים לב –ללא תשלום  –במשך שנתיים הופעל הסדר לפיו הסיע חברים 
ההסדר הופסק לאחר שהגיעו להסעה יותר נוסעים מקיבולת הרכב ובגלל דרישה של החברים . בבוקר

 .לפזר אותם בעיר

ובאשר להסעות , הכל בהתאם למשמרות, בנוסף לשעות הבוקר מתקיימות הסעות בערב ובלילה
פטריק ם בניהולו של י הרכבים של המפעלייד-לאלה מבוצעות כיום ע –שמהן הכל התחיל , ג"לנתב
 .לסול-כהן

לגבי . ומחזירים את העובדים 17:50אני מונה את מספר הרכבים שיוצאים בשעה , בהליכתי, בערב
אני מונה : פן נוסף של צמיחת המפעלים זהוו" בוא לגדול איתנו"נתן מתאים הלוגו של בנק הפועלים 

 .הסעות נתן וודבקראוטובוסים ועל כולם מתנוססת הכתובת  12

 0559ספטמבר 
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 עברו לרבל
הלכתי לראות . לקומה הראשונה של מתחם רבל לשעברשל המשק השבוע עברה הנהלת חשבונות 

 .איך הצליחו למלא את כל הקומה

. היתה הנהלת חשבונות בחדר אחד במבנה בשכונה למעלה, שנה 95-לפני כ, כן, בשנות החמישים
בסוף . ל"זדוד איליאס אליהו בונות היה חברנו החש-מנהל. המבנה נהרס כשבנו את שכונת הגבעה

ל לאחר שסיים את תפקידו "ז נחום אפרתילמטה ביוזמת )!( נבנה האסבסטון( 1699)שנות השישים 
בהמשך הוסיפו מבנה טרומי אף . המבנה כלל את חדר המזכיר ששימש גם חדר ישיבות מרכזי. כגזבר

 .מי גשמים ולא עלינו גם ביוב של הרפתשנים רבות סבל המבנה מהצפות של )!( הוא מאסבסט

אל מקלט סלון הנעל לשעבר ול, קרוון קרובח לעבר "עם התרחבות הפעילות הכלכלית התפרסה הנ
גם , האמת. מאיתנו גורמי חוץ היה מצומצם למדידרשו המידע ש. המבנה הסמוך בו שוכן סידור רכב

שנות השבעים עבדו עם מכונות חישוב  בתחילת. בידינו על התוצאות הכלכליות היה דלהמידע שהיה 
בסוף שנות רק ... היה נדרש אישור של מרכז המשק( כף יד)ידניות ולאישור רכישה של מחשבון 

 .ON-LINEהתשעים התחילה אצלנו מהפיכת המידע 

בתחילה לאחת הכוללות באזור , ח"החלו דיונים על מעבר הנ אילנה בראודהבימי כהונתה של 
 .לעמק שרה לפני כחצי שנה העברתהותר למבנים שפינתה חברת רבל עם ומאוחר י, הקהילתי

ח של האפרוחים "עם הכפפת הנ סמדי ברנרסלהמשרדים מרווחים יותר ונוסף משרד ? אז מה חדש
החיסרון . וןחדר ישיבות מאובזר שיעמוד לרשות כל העסקים ומטבח: החידושים החשובים. לענף

ולכל ( שמונגש)בקרוון נשארה  רותי לוין. עם מוגבלויותשים היחיד שמצאתי הוא שאין נגישות לאנ
 .בקשות החברים בנושא תקציב אישי יש ניירת מתאימה במשרדה

 !התחדשנו

 0511יולי 

 אורח ברבל
 !מסובך!  מבוך!  מרשים!  -ל-ו-ד-ג

 ליד פסל השופל, נכנסים דרך השער הדרומי של עמק שרה. כך סיכמתי את ביקורי ברבל השבוע
ניצב מבנה מרשים " הכשרת הישוב"בדרך הרחבה , אחרי נסיעה קצרה. ידיו של עזרא אוריון מעשה
 .RAVALמגרשי חניה ולמעלה מתנוסס השלט , גינון בכניסה, קומות שלושבן 

בכניסה הראשית הוצמד לחולצתי תג אורח שהרי מדובר במפעל בעל פטנטים וסודות שרק בעלי 
ברה מרביבים בתחילת השנה ואני דחיתי את ביקורי עד חברת רבל ע. ו בשעריובואהרשאה י

 02עובדים מהם  355במפעל כיום  .עובדים נוספים 155להשלמת חדר האוכל בו סעדתי צהרים עם 
הכינוי לאגף ההנהלה " סביוני רבל"חברי רביבים שפזורים בכל המחלקות מההרכבה ועד 

 .לטונים על דלתות המשרדים כתובים באנגלית בלבדישהש

כ כך שהיה צורך "המבנה הגדול התחיל את חייו כמתפרה ובהמשך שימש מקום אחסון למסכות אב
 .להשקיע בו ממון רב על מנת להכשירו כמקום עבודה ראוי לתעשיית הרכב הבינלאומית

בקומה השניה משמאל . מעבדה ובמחסן, בקרת איכות, הרכבה: בקומה הראשונה סיירתי במחלקות
, הלת חשבונותהנ, פיתוח, משאבי אנוש, בקרת איכות: מני עברתי במחלקותבאגף הי. אגף ההנהלה

במרתף יש מקלט . חדר האוכל ממוקם בקומה השלישית. י"טכנית ותפ, (שרות לקוחות) ק"שרל
 . ושירותים

מיניבוס מסיע את החברים מרביבים . של חברי רביבים 10רכבים מהם  35במגרש החניה ספרתי 
כביש : מבט אחרון החוצה. מרים ידנית את המחסום. ג.השרכב לאחר שהיציאה ב. לרבל וחזרה
 . בסמוך בית הכלא המרכזי שיושביו ישתלבו בקרוב בעבודה, מילוט חדש

 .אלף מטר רבוע 11? יגדול כבר אמרת

 0511אוקטובר 
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 שער רביבים לעמק שרה

נערך " שער רביבים" טקס צנוע לקריאת השער הדרומי. עמק שרה הוא חלק מההיסטוריה שלנו
ואחרים שספרו על  קשר זה או  רוביק דנילוביץבין המברכים היו ראש העיר .  17/7/0510בתאריך 

 .מה שלא ספרו הנואמים, אוסיף כאן את הקשר שלנו לעמק שרה. אחר מעברם עם רביבים

ד הוקמה בשנות החמישים כשותפות לעיבו( דה בוקרש, שדה-שאבימ, ביביםר, צריםח) ש"חרמ
עמק שרה הוא שטח נרחב בדרום . שבע כיום-באזור התעשייתי של באר, חלקם בעמק שרה, שדות
ל ועבר גלגולי בעלות ''חברת בת של הקק, י הימנותאיד-לבשנות השלושים השטח נרכש ע. העיר
. שבע שעד אז זרמו לוואדי-ש הוקמה על מנת לנצל את מי הביוב המטוהרים של באר"חרמ. שונים

דונם להקמת אזור התעשיה ובתמורה קיבלנו  1,555ש לעירייה "ות השבעים העבירה חרמבתחילת שנ
או אז . ב וחצרים פרשו שנים קודם"שדה בוקר פרשו וקבלו שדות להם קראו עש. שטחים אחרים

ליד מכון הטיהור !( אלף קוב 255)ם בנתה מאגר "ר. הבעלים שנותרו שם-לם ע"שונה שם החווה לר
 .השל העיריי

, ר"מ 3,555עד למעבר החברה שכרה ברביבים . שבע-התפתחות חברת רבל הוחלט להעבירה לבארעם 
ר "מ 9,555הוחלט לשכור שטח של . צאלים ובמשאבי שדההמפעל של " צמת"כולל שטחי אחסון ב

. דונם ברחוב הקוצר 05ר שמשתרעים על "מ 11,555בפועל שכרה רבל . שצופה התפתחות עתידית
כיום עובדים ברבל עמק . היה זה צעד משמעותי, שהתקשתה באכלוס עמק שרה, אר שבעלעיריית ב

 .חברי רביבים 19מהם , עובדים 095שרה 

עם השלט  -דונם נוספים להרחבת אזור התעשיה ואז שער רביבים  1,055ש מתכוונת לרכוש "עיריית ב
                                                                                                                              .    יהיה השער המרכזי -שיוגדל 

 0510יולי 
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 !כל אחד יכול 

מקום עבודה לחברים  .גיל-למעשה הוקם מפעל תעשיה חדש ושמו רב, יזמות חדשה ברביבים
 .מבוגרים ולצעירים יותר

העבודה היא ליד שולחנות . השבוע ביקרתי במפעל שממוקם באולם ההרכבה שפינה מפעל רבל
עבודות הרכבה שמחייבות . עליהם ממיינים וקוצצים שרוכים ממוצרים שמעבירה חברת רביב

בודות שנשלחו עד כה גיל מקבל גם חלק מהע-רב. מכונות נשארו במחלקת ההרכבה של רביב
בנוסף לאולם . עובדים מגילאים שונים 12-10 כיום מצבת העובדים מונה. שבע בבאר" המשקם"ל

תאגיד תוך היזמות מתנהלת ב. יחידת שירותים ומשרד למנהל, ההרכבה נבנתה במקום קפיטריה
-ייב את רבהתאגיד מח. י רביב לפי מחירון לכל מוצריד-למזוכה על הכנסותיה שמשולמות ע: רעות

הוצאות מינהל והוצאות , וכן עבור שכר דירה, גיל עבור שכר עבודה של החברים שמועבר לקהילה
כך , עובדים 19על מנת שהיזמות תגיע לאיזון עליה להעסיק . קבועות כמקובל בכל פעילות כלכלית

 .שיש לאן לצמוח

ממחלקת ההזרקה של רביב  המוצרים מגיעים. כללי עבודה שנוהגים בתעשיה פי-להיזמות מתנהלת ע
בסיום . הדרכה ממחלקת אבטחת איכות+ י "סדרי עדיפויות ממחלקת תפ+ עם הוראות עבודה 

לאחר שהקרטונים נארזים בניילון  –העבודה המוצרים נארזים בקרטונים ומהרמפה שנבנתה במקום 
 .נשלחים הישר ללקוח שהוא בדרך כלל מפעל רבל –

לרביבים , ובא לבטא את הקשר לרביב, גיל-מנהל רב ,ארנון שחר שמה של הפעילות הוא הברקה של
. פנסיונרים וצעירים יותר בשלב מעבר או חיפוש עבודה: ואת קהל היעד של העובדים בגילאים שונים

 .למעשה נוצר מקום עבודה בו יכול לעבוד כל אחד אלא אם קשה לו לשבת

 . שביל הכניסה מסתעף מהמוסך. החברים מוזמנים לבקר
 .שיהיה בהצלחה. 0966 -משרד ארנון . 0931  -באולם הייצור : טלפונים

 0515דצמבר 

 

 סוגים של מתזים 51
מאז . תהיה הפריצה הגדולה של מוצר חדש בתחום הרכב 0512תקופה ממושכת אני שומע שבשנת 

 המתז לפנסים. על תכנון מספר מוצרים עצמאיים לייצור ברביב מחלקת הפיתוחעובדת  0559שנת 
מכונת הרכבה  ולהרכבת המתזים נבנתה, בידינו הזמנות גדולות, של רכב הוא שהגיע כעת לקו הגמר

אם  ,לבן-כחולתוצרת , המכונה. כפר סבאב "אוטומאטיקה"י יד-לשיוצרה ע, בעלות של מיליון יורו
 .כי חלקי הליבה יובאו מגרמניה ושוויצריה

לביקושים ובעיקר פיקוח הדוק  קים שיתאימוֶהספֵ , הוזלת ההרכבה: היתרונות של המכונה היקרה
עבורן לא כדאי להפעיל את  הקווים הידניים ימשיכו לעבוד על הזמנות קטנות יותר. על איכות המוצר
, פורשה, הלקוחה העיקרית היא קבוצת פוולקסוואגן שכוללת גם את אאודי .המכונה החדשה

 .קיא-ניסן ויונדאי-רנו, טסיֵא , סקודה

את שדה הראיה של הנהג  שמעצימהנסים משוכללים בעלי עוצמת תאורה גבוהה היום קיימים פ
את הנהג שבא ממול אם הפנס התאורה החזקה מסנוורת אלא ש. כחלק מהמלחמה בתאונות דרכים

לכן הוכפפה . חורפייםמזג אוויר תנאי ב הפנס הלכלוך נגרם בדרך כלל מבוץ שניתז על. מלוכלך
שיטת ניקוי באמצעות . ורשות ניקיון של פנסים בעלי עוצמה גבוההתקנות חדשות שדלתעשיית הרכב 

היתרון של המתז שלנו שהוא מורכב  .הרכב וכמו בכל מוצר התחרות גדולהמתזים כבר קיימת בשוק 
צניחת טמפרטורות אל מתחת  הגנה בפניכולל ומנקה טוב יותר , מתיז פחות מים: בנפרד מהפנס

 .שנוצר דורש חלל גדול יותר במיכל קופאים והקרחהמים כש לאפס

 . רוב הלקוחות שלנו הם יצרני הרכב באירופה

תחנות ה 60-הוקסמתי מ. מצוייד בהסברים השיווקיים והטכניים צפיתי בעבודה של המכונה החדשה
נצמדתי . התהליך פשוט מופלא או מוטב להגדירו חכם. לא הצלחתי להינתק מהמראותו מתקתקותה

לפני יציאתי  .חדשילד שהוריו קוראים לו ומנסים להפריד בינו לצעצוע  לנפלאות האוטומאציה כמו
 .  תחו ברביביהמתזים שפ 09-אחד מהתבוננתי בארון עם פנסי הרכב שממתינים ל

 0512יוני 
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 אפרוחי רביבים –הלול 
 

     רקוויאם למחסן ביצים

. ד עם התרחבות ענף כנףיח" שיטת הטלאים"המחסנון הקטן שגדל ב, בימים אלה נסגר מחסן ביצים
. אלה יתבצעו מעתה בתוך שטחי הלולים. ליוני ביציםינשקלו וסודרו מ, מויינו, במחסן זה נוקו

במשך את העבודה במחסן חברים שהגדילו עשות רכזו . בעיקר בשבתות, עשרות חברים עבדו במחסן
 . שנה שלמה

, אביה של רותי רענן, ל"ז בנימין יונגרמןזכוכית הגיע לעבודה -בימים שניקו ביצים במכונת גלילי נייר
יב  . והוא היחיד שהתמיד במקום למעלה מעשר שנים יןונ  הגיע מחיפה  ,כך נקרא על ידי עובדי הלול, מ 

בניומין עבד שנים רבות בנמל והתברך בכח . כלומר פנסיונר, בתחילת שנות השבעים והוא כבן שבעים
ריכז  ,שהיה אדם מאורגן מאד, בניומין. יתה הבעיה שלוכך שעבודה לא ה, פיזי למרות גילו המתקדם

: שעובדי הענף אמצו לקסיקון מיוחדלבניומין היה . את המחסן ואת המתנדבות הצעירות שעבדו שם
יָפה .והפסולות עקומותהביצים אלה ה ֶרָפאֵכס'צֶ  ט  שלו  הספציאליֶטט. תבניות ביצים אגד של שש ס 

ותיקי הענף זוכרים . שנה 10בניומין נפטר לפני . יו בכל חג ומועדשחילק לידידהיה הכנת ליקר ביצים 
 . הזה 'המוסד'אותו עם סגירת 

 0555דצמבר 

 

 
 ניחוח התערובת  , ריח הזבל

 35לא מכבר סיימתי קדנציה של . ההולך מסביב לקיבוץ רואה את שטח הלול אך לתוכו לא ייכנס
. של הלול' ביצים המנוח וסיומה בשטח אראשיתה במחסן ". אפרוחי רביבים"שנה כעובד שבת ב

משסיימתי זו הזדמנות . בדרך כלל קיבלתי הרמת גבה כשסיפרתי שאני ממש נהנה לעבוד שבת בלול
משהו אלה -לא אפליג לתקופת המתנדבים הרחוקה. לעשות נפשות לעבודה שגם הכנסה נאה בצידה

הפתעות שהכינו לי לבוקר עם כל ה. בשנות העשרים שלהם נשאריםהצעירים הנצחיים שתמיד 
  .החיוניות שלהם פיצתה על משובות הנעורים, השבת

הריחות בתוך הלול גם הם . את פני מקבלת צינת בוקר נעימה, מוקדמתתמיד שעת ההתחלה בלול 
ת וניחוח התערובת יש בהם מטעם הראשוניות ששבתה א( זר לא יבין" )ריח הזבל: "אהובים עלי

נעלם לפני כשנה עם רכישת משרפה  ( עופות מתים חייבים לשרוף)ה הריח שהפיקה המשרפ. ליבי
תקלה מציבה . מחלות של העופות ותקלות טכניותההחלק הפחות נעים היו . שאינה מייצרת ריח
 . השבתבשעת בוקר כל כך מוקדמת של שנת להעיר את האיש הטכני  מבליאתגר להתגבר עליה 

 ובמים חמיםקיץ שטף במים קרים בחום הלהי: ביהצד החיומהמקלחת ניסיתי לראות את חובת 
, שהכניס אותי לסודות המקצוע נחלתי את ההתמכרות לרדיו זאב-ערן בןמ. בקור העז של החורף

 . האזנה למוסיקההנאה מהאיסוף ביצים ורוב עבודות הלול אפשרו את ה. צ"לגל

עדיין הם השמונים וטפסים שהמצאתי בתחילת שנות עטפה אותי כשפגשתי את ההרגשת בית ונחת 
 ... לא בכל מקום ניתן להציב מחשב, בשימוש

 0550נובמבר 
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 נבחרת החלומות

אלף פרגיות צעירות ומכרכרות ועוד מספר מתאים  05-בשל הלול  ( ברתמים)' השבוע אוכלס שטח ד
במבנים שהוכנו לכבודן באים לביטוי כל החידושים המקצועיים . של זכרים שאמורים להפרותן

לא כל , האמת. של הלולישנים נלמדו במהלך השנים ולא יכולנו ליישמם במבנים ובשטחים הש
עם . הוא למעשה שדרוג של לולי פיטום שנבנו ברתמים לפני כעשרים שנה' שהרי שטח ד ,החידושים

 ". סגור"במקום כבר אינו אפשרי היות שהשטח הוכרז  ביקורפרסום שורות אלה ה

יהיה ' שטח ד. שני החידושים העיקרייםסתפק במקצועיים וא-טכנייםלא אכנס לכל המרכיבים ה
שנוסה בשטח ( הולנד)נקומאטיק הראשון שבכל המבנים הותקן אוסף ביצים אוטומאטי מתוצרת וֶ 

. העופות נכנסות ומטילות בתאים המתאימים –במקום שהלולן מטייל בלול  ואוסף ביצים . 'ב
שנה בהן הזנו את העופות ממאביס  05אחרי (. בלגיה)יים רטֹו'מאביסים מתוצרת צ: החידוש השני

וכל , הצלחותמאביס זה מחלק את התערובת במכה אחת לכל . שרשרת עוברים למאביס צלחות
 וכךמורם לתקרה בסיום ההזנה המאביס . שוויוניתחלוקת המזון היא כלומר , והן בלבד, הנקבות

כשמשקיעים . וניתן לגדל בו יותר עופות ם יותרגם לעובדים המעברים ידידותיי, הלול מרווח יותר
טר למ)הצפי משטח זה שאכן נקבל יותר ביצים . לולן טוב שואל כמה ביצים נוספות יקבל, כסף בלול
 (.בנוי מרובע

רמזתי לכך שהחידושים האחרונים מאפשרים מעבר אוטומאטי של " לא כל החידושים"אמרתי כש
  .הביצים מתא ההטלה הישר למגש ההדגרה

 0552ינואר 

 

 גדר הפרדה
ההשקעה בגדר .  ליד הרפת, של הלול' ההולך סביב הקיבוץ שם לב לגדר חדשה שמקיפה את שטח א

יוקמו בעבודה עצמית בשלב , החליטו הלולנים, אלה. גדולה למדי ולכן השערים הישנים טרם הוחלפו
שנה על  35-כלים גודרו לפני שטחי הלו. הגדר נועדה להפריד בין העופות לבין הולכי על שתים. שני

( M.G)י 'ג. מנת למנוע הדבקה של העופות במחלות נשימה שהעיקרית בהן נקראת בפי הלולנים אם
. טרינרי מוציא צו חיסול מיידיוללהקה שנדבקת במחלה זו השירות הו(. מיקופלזמה גליספטיקום )

קביל גם את הביצים היות שהמחלה עוברת בתורשה לאפרוחים שאנו משווקים יש להשמיד במ
תלוי באיזה  –שקלים  הפסד על להקה שמחוסלת עלול להגיע למיליוני. שנאספו וכבר הוכנסו למדגרה
 לכן כל כך חשוב שהעובדים יתקלחו לפני. גיל של העופות מתגלה המחלה

הגדר הישנה כבר . הסכנה העיקרית בחדירת גנבי עופות היא איפוא בהעברת מחלות. כניסתם לשטח
 .ילאה את יעודהלא מ

נוצר , כמו שקרה אשתקד, כשמחסלים בארץ מספר להקות. מהמחלה" מרוויח"יש גם מי ש, כרגיל
היות נאה עושה קופה ( מהמחלה)נקיות אז למי שברשותו ביצי דגירה -או. מחסור בביצי דגירה בשוק

 ".המרוויח"למזלנו הלול שלנו היה רוב השנים בצד . שהביקוש לאפרוחים  עולה והמחיר בהתאם

 0552מרץ 
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 אסורח ביקור בשט

. (ליד הרפת) 'לפני זמן מה ביקש ממני אחד ממנהלי הלול רשות לעקור שני עצים גדולים בשטח א
אין  ,וטיפחתי את העצים הודיתי על המחמאה והשבתי שלמרות השנים הרבות שהייתי מנהל השטח

הקיבוץ אני מסתקרן לא פעם להיכנס  בהליכותי סביב, האמת. לי אמירה בנושא ושיחליטו בלעדי
לבקר ' וביקשתי מפרדי האחראי על שטח א ניצלתי את קשריהשבוע . ולראות מה חדש'  לשטח א
 .עני לא רק אורח-י, ביצים באחד הלולים ולאסוף

רק בחירת , מבנה המקלחת אסטטי והמקלחת נעימה. לא מיותר לציין שהכניסה כרוכה במקלחת
 .פעםכמו  ובד נשארה בעייתיתבגד מתאים למידות הע

לא אספתי ביצים בארבע … זר לא יבין זאת, ניחוח הזבל עלה באפי התקנתי את הקרונית ומיד
שיטת האיסוף אותה שיטה והתרנגולים עדיין תוקפים , השנים האחרונות אבל הביצים אותן ביצים

ראלים לעבור לעבודות הצליח להכריח את היש בנימין נתניהו: סוג העובדים השתנה. את העובדים
חלקם : עתה נותר אחד והאחרים ישראלים. בעבר הלא רחוק כל האוספים היו תאילנדים. פשוטות

חברים מהצוות הקבוע איתם עבדתי בתוך הלול פגשתי . מגיעים מירוחם ואחרים גרים ברביבים
דים עשרות בצוות נוצר שילוב של ותיקים שמתמי: וכאן טמון סוד ההצלחה של הענף, שנים רבות

 .שכירים ותאילנדים, וחברים חדשים, שנים

המלוכלכות מופרדות הביצים . על מגשי המדגרה נהניתי מעבודת איסוף הביצים שכוללת את סידורם
לא מכבר הושלם הצינון של שני לולים נוספים : החידוש העיקרי. ועוברות ניקוי בתוך שטח הלול

 .ינעם –ם לעופות ולעובדי. ועתה כל המבנים מצוננים

 0559יולי 

 

 

 לול וואהו

של הלול ' ההולך לשטח ג. אחת ההשקעות הגדולות של רביבים בשנים האחרונות עומדת לפני סיומה
חידוש שטח הלולים שמשקיף במיליון שקלים הושקעו בבניה ו 0.0! וואהו –אינו יכול שלא להתפעל 

 .על מטע הזיתים

נבנה מבנה אחד בלבד והכוונה היתה להרחיבו לשטח  אז. 1660תחילת הבניה של השטח היתה בשנת 
בחודש מאי . שנה המשימה הושלמה 12אחרי . דונם בדומה לשטחים האחרים שלנו חמישהמלא של 

אמנם . נוספים שעתה הושלמו!( דונם 1.3כל מבנה בשטח של )לולים  שלושההתחילה בנייתם של 
תגבור חשמל : בעבודות תשתית נרחבות אבל עתה היה צורך 1660כבר בשנת  (יושר)השטח הוכן 

מהלול היחיד שהיה . חדר חיטוי ועוד, חדר קירור, הקמת מיכלי תערובת חדשים, גידור, דרכים, ומים
 .הוחלףבשטח נותרה רק המעטפת וכל הציוד הפנימי 

בלולים : אסתפק בעיקר. לא אפרט את כל החידושים הטכנולוגיים המרשימים שהותקנו בלולים
' שנוסו במבנה אחד בשטח ב, ההולנדיתוספי ביצים אוטומטיים מתוצרת ונקומאטיק הותקנו א

החידוש הפעם שהביצים נוסעות על גבי מסלולים , בכל המבנים בלול רתמים 0552והותקנו בשנת 
 05עד " לאסוף"עד שני עובדים  כך מסוגל עובד. למחסן ושם מסודרות על גבי מגשיםעד מהלולים 

 .הביצים מוכנסות לחדר קירור וממתינות למשאית שתוביל אותן למדגרה. אלף ביצים ביום

כך שולט הלולן בשעות  ידי-לע. כלומר העופות כלל לא יראו אור יום. מבנה אחד חשוך: חידוש נוסף
חברת  ידי-להעבודה בוצעה ע. האור אליהן נחשפים העופות כשהתוצאה המקווה היא הטלה מוגברת

 .צוות הלול ידי-לוהורכבו ע יזותים הוצאו מהאראוספי הביצ. הפח-אגרוטופ

 .מומלץ לבקר ולהתפעל

 0559דצמבר 
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 בבוקר לח בשנת תשעד

והיא אושרה על , אמנם רק החצי עלינו, היא אחת ההשקעות הגדולות שנעשו במשקהחדשה המדגרה 
תורם את צוות המדגרה היציב . רקע הרווחים הגבוהים שהפעילות מעבירה למשק במהלך כל השנים

 .שנות ריכוז בהן המדגרה צמחה וגדלה 05שסגר  יוהאנס יראקליחלקו להצלחה ובראשם 

המתנתי כמה שבועות וכמה בקיעות שהיו הרצה למערכות המתוחכמות וגם בבוקר זה עדיין נוכחתי 
כמו שניתן לראות מבחוץ . יתוקנו גם הן, בעזרת ההולנדי המעופף, בתקלות באוטומאציה שמן הסתם

, תאי ההדגרה. ומעליו קומה שניה בה ממוקמות המכונות –שלושה דונם  –בר במבנה רחב ידיים מדו
ההולנדית בנויים בטכנולוגיית הדגרה חדישה שמשפרת  HatchTechמתוצרת , שהם ליבת הפעילות

המערכת יודעת לשקף . אלף 92אלף ביצים וחלקם  109חלקם בקיבולת של , את אחידות האפרוחים
ולשאוב בוואקום את הביצים הבלתי פוריות ולהרחיקן לאשפה כך שלא ייכנסו לתהליך  את הביצים
ידי פילטר פחם והמיפגע הסביבתי -המבנה מבוקר לחץ וטמפרטורה והריחות נספגים על. הבקיעה

 .שהיה במדגרה הישנה נחסך מאיתנו( ריחות הפורמלין)

, עובדים מרחיקים שאריות של קליפות שני, האפרוחים מגיעים על סרט נע. התחלתי באולם האריזה
האריזה לתוך מיכלי הפלסטיק לשיווק וגם , (אפרוחים בארגז 155)הספירה : וההמשך אוטומאטי
בסוף הסרט מעמיסים אותם שני עובדים על העגלות ועוד אחד מעביר את . הריסוס נגד מחלות

דרך הכביש החדש , תכשמצטברת שם ההזמנה היומית מגיעה המשאי. השילוח' מחסן'העגלות ל
מגדל הפטם דורש לקבל . אלף האפרוחים שבקעו הבוקר יוצאים לדרכם 65-ו, שנסלל מהכניסה למשק

באולם . את הסחורה מוקדם בבוקר ולכן העבודה במדגרה מתבצעת באשמורת האחרונה של הלילה
המיונים אך מספר  –לפי החלטת המגדל  –האריזה אמורים להתבצע גם המיונים לזכרים ונקבות 

 .מתמעט והולך

 0513דצמבר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השדחה הרגדמה הנבמ
 ( פוטורגא תרבח רתא :םוליצ)
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 כרמי הזיתים
 

    כרם היה לידידי

הטפטוף . ההולך מסביב לקיבוץ בימים אלה יבחין שבחלקה מול בית הקברות פרוסים צינורות
 . כאן יינטע בשבוע הבא כרם זיתים חדש. מטפטף והקרקע נשטפת

מטע ללא : "שנות השבעיםשלנו בן חזוהדונם אלה עצי האבוקדו שהיו  15-לפני כחודש נעקרו מ
הכרם הושקה . על אותם דונמים ממש ניטע בשנות החמישים הכרם המסחרי הראשון". זמניים

( ירוק)ה לכמֵ , (שחור)לפונס הזנים שגידלנו היו ֵא . נגב-לפני היות קו ירקון, במים שהגיעו מירוחם
שהותירה אחריה בהדליה לטנינה סּו: לימים ניטעה בצד כרם זה חלקה נוספת(. בצבע קוניאק)ג נּוודָ 

 . שרוף איזימרכז הכרם היה . נעקרהגם היא כבר . סככה גדולהכמזכרת לטעימה 

הוא יושקה במים מליחים ויינטעו בו , דונם בשלב ראשון 155-אמור להגיע להחדש כרם הזיתים 
טו , סורי, ברנע: ארבעה זנים רונ   . לפאת קיבוצנוהירוק יחזור (. עולה מאיטליה)מנזנילו ופ 

 0555אוגוסט 

      הלכתי למארוָלה

. השטחים הריקים ממחישים את גוויעת החקלאות. ההליכה בשטחי המטע לשעבר מדכאת אותי
עידוד מה ... כיום נותרו בעיקר שורות של שוברי רוח. דונם 305 על פניבשיאו מטע הנשירים השתרע 

 ,של המארוָלה( דונם שבעה)י עד לחלקה הקטנה הלכת. ובמארולה מצאתי במאה דונם זיתים צעירים
ניטעו , מוצאם מדרום אפריקה, בני שבע, העצים מרשימים מאד. קרוב לכביש רתמים, ליד היענים

אלה הונצחו בסרט  פילים ל ידיבטבע הפרי נאכל ע .במימון אוניברסיטת הנגב סיוניתיכאן כחלקה נ
 ...מסטלוכשאכלו פירות תוססים והת( 1690" )מונדו קאנה"

, אינו טעים אבל ניתן להפיק ממנו מוצרים טעימים. העצים מזכירים אגוזים והפרי דומה למנגו קטן
אנו קוטפים מספר טונות ושולחים למושבניק מעין הבשור שמפיק . חלקם נמכרים בחניון יוטבתה

פרי . לקטוף הם גדלים על מים מליחים ואין צורך, אין טיפול בעצים: מארולההתרונות י. מהם ליקר
 . םיהעונה התחילה אפשר לאסוף ולהכין ליקר טע. בשל נושר מהעץ

 0555ספטמבר 

 הסוף –מטע המארולה 

אין קטיף כי הפרי , מבשיל פרי ללא כל טיפול, העץ מפתח נוף מרשים: לעץ המארולה יתרונות רבים
נה מאיתנו את לא נמצא מי שיק: אבל חסרון גדול אחד. מושקה במים מליחים, נושר על הקרקע

 ,ל"דונם מארולה בתוך המטע הנשיר ז שבעהנטעו  1660בשנת . מוצא העץ מדרום אפריקה. הפרי
ר ולבר מזרחיטעו עצים זריעים מהם רצה החוקר יוסי יבחלקה נ. גוריון-במימון אוניברסיטת בן
אבל . בשורמושבניק מעין ה כולל ייצור ליקר על ידי כל הציפיות התגשמו . זנים מתאימים לישראל

שניטע בסופו של  ,דונם 25זן משופר וגם גייס מימון למטע בן  מצואהצליח ל החוקר. השיווק כשל
 . טבתהודבר בי

השבוע החל מבצע העברת העצים לחוות זהר . להעתיק את העצים תניסיונובשנים האחרונות נעשו 
-הועמסו על סמי, ידי באגרל נעקרו ע 10-בני ה( טון האחד 3-2משקל )העצים הענקיים  155 .במדבר
לחלקת הפיסטוק , נגב-לחי: והשאר לחצר המשק אורן אפשטייןמהם לחוותו של  75, מנוף-טריילר

והשטח ממתין  ,שופל ל ידילאחר העמסת העצים הבור הענק נסתם ע. ולבוסתן מול החשמליה
 .לנטיעת זיתים שממילא מקיפים את החלקה

 0550מרץ 

 

 

 

 

 

 ...יש פילים שמשתכרים מאכילת מארולה ?הידעתם                                     
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   ֶשֶמן בעצמותיכ  

טפה את גופי ועצי הזית היו נקיים מאבק מבריקים , כשהלכתי השבוע בכרם הזיתים רוח קרירה ל 
 . הרחתי שהגיע חורף. אחרי הגשם הראשון

יה במים מליחים מצטברת שכבת בגלל ההשק. גשם מזיקההחקלאות שלנו צמאה לגשם אבל לזיתים 
הגשם שוטף את המלח אל השורשים ואלה עשויים למות ממש בזמן . מלח בחלק העליון של הקרקע

 . המטע הושקה במים מליחים ששוטפים את המלח מעבר לטווח השורשיםת ההמלחה למניע. קצר

אני רואה , י השנהעץ נמוך יחסית עמוס פר, מלבד הסורי. למאכל התחיל לפני שבוע' ריוס'מסיק ה
יקוַאל שמזדהה כחסר פרי : שני זנים נוספים ככל . רֵנַע שעציו עמוסיםובַ ( ֵהניב הרבה אשתקד)פ 

 . הפרי של השנה פוחת -שהתאחר מסיק אשתקד 

מי שיבחין . לא מתפתחת בצורה מסוכנת -בעיקר מול הדרך למצפה  -הדוֶרֶרת שייבשה חלק מהעצים 
החלק ".  תקופת השלחין"רים יחפש את הסיבה בחומר הדברה מבעצים מצהיבים ליד השטוצֶ 
ממחישה שאלף דונם הם , עד לאוהלי הבדואים, ההליכה בשטח. חמשהוותיק של המטע כבר בן 

טיול לזו עונה טובה להליכה ו. יותר מפי שניים משטחו של מטע הנשירים במיטב שנותיו, שטח עצום
מבט לאמירי . אפור נקי-נה לסגול וצבע העצים ירוקצבע הזיתים משת, ריח השמן באוויר: במטע

 . מומלץ לטייל בשבת. העצים מגלה צימוח צעיר שמבטיח את יבול השנה הבאה

 0555אוקטובר 

 
 ( 5)ֶשֶמן בעצמותי כ  

 - ששכבר בת  -ילך לחלקת הזיתים הוותיקה " עצים עמוסי פרי"המחשה של המושג  מבקשמי ש
מי . ג כל אחד"ק)!(  155ברנע שעל הגדולים ביניהם מבשילים עד  מאחורי מטע התמרים ויראה עצי

ניתן להתרשם גם . וליהנות, לנשום את הניחוח המיוחד, לטייל בין השורות. לא מאמין -שלא ראה 
(. 'מכיוון שער לול ג" )דרך השמן"עם הירידה מ" כניסה הראשית"ב, לדוגמא. מחלקות אחרות במטע

מתבוננים אל השורות מימין ומשמאל ופשוט , ית המים המליחיםאחרי שחולפים על פני מרכזי
 . מתפעלים

בשבוע הבא יתחיל המסיק המכני כששתי . דונם 305-טון מ 065הסתיים עם  'סורי'קטיף הזן , כזכור
יודעות למסוק רק זיתים , מתוצרת מגדל העמק, הרצה-המנערות דגם. מנערות יסתערו על השטח

 . ממליץ לטייל וליהנות. 'סורי'הבדואים שמסקו את ה 105 המנערות יחליפו את. לשמן

  0551נובמבר 

 

 ( 0)ֶשֶמן בעצמותי כ  

מפעיל : מוסקים את הזן סורי, רובם תאילנדים, עובדים 10צוות של . שיא העונה במסיק הזיתים
, מותירהבמקלות חובטים על העצים ומוסקים את מה שהמנערת  מצוידיםהמנערת ארבעה עובדים 

משפך שמחובר לטרקטור ומוביל את -אחרים פורשים רשתות ואוספים את מה שנוער עליהן לתוך כףוה
-םאת הררומיילי מוביל . עס-םכלי דולב שממתינים על רימהמשפך הפרי עובר למ. היבול לקצה השורה

ו קונה מאיתנה, שיטה זו החליפה את העבודה עם גונדולות ששכרנו מחברת כרמל מזרחי. לבית הבד סע
 .ומשווקת את השמן

 .בני אוסדון ודורית פרץ, השטח רוכש פעילות שכוללת ביקור של ילדי הגנים ממיתר בליווי הוריהם
ברשותנו שלוש מנערות . ביבול גבוה ההספקים גבוהים יותר, טון 05-10ביום לא ארוך מוסקים 

אנו מצפים להזמנת . תניצני פעמוני, חוות ראם, דרך השמן: בשלושה אתרים, השבוע, שמפעיל קבלן
 .מסיק גם משדה בוקר ומשאבי שדה

לאחר שהעצים מתו החלקה . בדרך למצפה ניתן לראות חלקת ניסוי כחלק ממלחמתנו במחלת הדוררת
הניסוי בהדרכת מכון וולקני ומקווים . עברה חיטוי קרקע ונשתלו בה עצים צעירים מהזן פישולין

עמיד , הזן ברנע שחלקו רב במטע. דש יהיה עמיד למחלהשהטיפול בקרקע יהרוג את הדוררת והזן הח
 .מחלה שתוקפת כרמי זיתים בכל העולם ,כנגד הדוררת

כבר אוספים את הגזם וחוסכים לנו את , דחללההשייח  תיווךשכנינו ב, בחלקה סמוכה הבדואים
בריאות -מסתבר שהכבשים לא רק אוהבות ענפי זיתים אלא שהזית הוא מאכל. הוצאתו מהשטח

בחלקה . שנים בשנה הבאה 15קינחתי בחלקה הוותיקה שסוגרת . עבורן ומשפר את איכות החלב שלהן
כל עץ שני בחלק מהשטח ועתה יש ( ונמכר)אשתקד נעקר . העצים גבוהים ומרשימים, דונם 155, זו

 .מומלץ לטייל. כנראה לרוחב, להחליט על עיצוב מחדש של העצים

  0552נובמבר 
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 ( 0) ֶשֶמן בעצמותיכ  

  .ברכב עם הנעה קדמית למניעת שקיעה בחול עדיף, יתהצעה לטיול רגלי בשבת סתיו
 .לאורך כרם הזיתים עד לכביש הכניסה לרתמים, חולפים ליד בית הקברות, נגב-יוצאים משער חי

ההנאה העיקרית היא לראות עצי זית . פונים ימינה וצועדים בין הכביש לבין קצה שורות הזיתים
נמסק כבר שעצים ללא פרי וגזומים הם מהזן סורי . לא נראו שנים רבותע עמוסי פרי כפי שמהזן ברנ
 . זהו אזור צמיחת החבצלות אבל עונת הפריחה חלפה. למאכל

לא לנסות לחצות . כשמגיעים לכביש צאלים פונים ימינה והולכים לאורך עצי השיטה הקוצנית
ניתן גם לראות את . י הקוצים הענקיים של השיטהמפנומגן אפשר עבירות מרק רכב משוריין . אותם

מגיעים מול מתקני הדגים ובית הבד . י חומדי הברזליד-לנמכרה ענגנבה ושרידי גדר הברזל שרובה 
ניתן לעבור . מושכים לכיוון חלקת הניסיונות לשעבר. מימין F15-מערב כשגבעת ה-וחותכים לצפון

 . הוצב מיכל ברזלבו את תעלת ההגנה במקום 

עיקר הרושם שעשתה עלי החלקה . דקות הליכה רגלית לכל כיוון 05. 0511נטיעות שנת : היעד הבא
-שתי חלקות של תפוחי: המראה מראש הגבעה. ממש כיבוש השממה. נובע מהיותה אדמה בתולה

כם שתי שיטות יפיפיות שמתאימות לפיקניק ומאות דונם זיתים צעירים ובת. ר"אדמה של שחרו
 .שחוזרים הביתה ומנוחה לפני

פעמי והוא -הכותרת לטיול נכונה רק מול מי שיטייל בין עצי הפיקואל וישאף לתוכו את הריח החד
 .הפיקואל יימסק בעוד כשבועיים: הערה. כשמן בעצמותי

 0511נובמבר 

 בית הבד נעול בשבת 

הלול ועליה מגיע עם המשאית של  קמחייעקב . הפעילות בבית הבד בעיצומה. שש בערב, יום חמישי
טון שנשקלו על המאזנים ליד שער המשק נשפכים לתוך  שלושה. זיתים מהזן סורי בתוך גונדולה

, שאריות של ענפים והזיתים מוסעים לתוך מתקן שטיפה ומשם למרסקת נפהמ שני שאול. מסוע
חרצנים מרוסקים , עלים, זיתים": פסטה"והופכת את הזיתים ל, שמקימה רעש מחריש אוזניים

יוצאת אל מחוץ ( החומר הסחוט)ת פֶ הגֶ . הפסטה עוברת למתקן הפרדת השמן מהמים. ים חמיםומ
, ולדימיר אופנגנדן. של בית הבד לבית הבד ולאחר שתתייבש תשמש חומר בעירה לחימום המים

לוקח דגימות " כרמל מזרחי"לאחר שהמשגיח של חברת . שואב את השמן לחביות, מנהל בית הבד
בית הבד ממוקם במבנה שהיה של (. ללא קירור)חביות לאחסון בבית הקירור קמחי יסיע את ה
 . איטליה( אלוולא-אלפא)ההדרכה המקצועית ורוב המכונות מתוצרת , הידע. משתלות רביבים

וולודיה אופנגנדן : בצוות. טון זיתים 05-וצרים שמן מעבבית הבד עובדים יום ארוך שבמהלכו 
השמן ". כרמל מזרחי"משגיח  שמשמש גם מבקר איכות מטעם יורם הו שני שאול ,עתי קוה,  (מרכז)

ובסוף יום  כל חבית חותםביטחון הוא יתר ל. השמןמ" החמץ"כשר לפסח והמשגיח מרחיק  את 
 ... לכן איני יכול להמליץ על ביקורים בשישבת. העבודה נועל את בית הבד  ונוסע עם המפתח

 0550נובמבר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שותפות עם הנקשים ושיווק לכרמל מזרחיבשנה ראשונה  .ליד המסוע תי קוהע. בית הבד
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 היצהר כבר כאן
מיכלי  טריילרים של רומיילי-ניטו העמיס על שני סמיאהמ. באחד הערבים הלכתי לסככה של המטע

היה זה אחד . צפונה לבתי חרושת שיכבשו את זיתי המנזנילו למאכל הובלתםזיתים לקראת 
 מפעלי השימורים. בני דודינו מחברון ידי-לים עיטון שנמסקו ביד 055נים מתוך המשלוחים האחרו

, יזהר ליפשיץבסככה עבד גם . אוהבים לעבוד איתנו כי אנחנו יצרן גדול שמספק זיתים גדולים
 .החשיכה כבר ירדה אבל הפעילות היתה בעיצומה. הקבלן שמפעיל את המנערות

" עלית"התחיל לזרום לחביות שנשלחות ל( שמן ראשון)יצהר בבית הבד נפתחה השבוע עונה חדשה וה
מנערת : בשלב זה מופעל צוות אחד". סורי"במטע הוותיק שמול המצפה מוסקים את ה. מרדכי-ביד

אוספים מהיריעות , ועשרה תאילנדים שחובטים בעץ ומפילים את המעט שהשאירה המנערת
. סע של רומיילי בתוך המטע-דולב על הרםמעבירים למשפך ששופך את הפרי למיכלי , שמתחת לעץ

 ארבעהבשבוע הבא יתחיל המסיק בבאר חיל ויופעלו . טון ביום עבודה 05צוות כזה יודע למסוק 
ועדיין . השנה מניבה גם החלקה משמאל לכביש צאלים. מדי יום טון 95צוותים שיעבירו לבית הבד 
 .להניב דונם נטועים מסוגלים 3,555 -לא מוצה כל הפוטנציאל ש

פיתיון  –אלה הן תחנות האכלה . ראיתי על העצים שקיות צהובות מתנפנפות. והחדשות הטובות
בשלב זה רק בזיתים שמיועדים , שיטה זו מחליפה את הריסוסים נגד הזבוב. מורעל לזבוב הזית

 .אין רעשי לילה לשכנים, לא מפזרים רעל באוויר: היתרונות לסביבה. לשמן

 0559אוקטובר 

 

 ...בדואי ויהודי, ילנדיתא
ההולך סביב המשק רואה את הטנדרים של שכנינו הבדואים יוצאים ... זו אינה התחלה של בדיחה

הבדואים משתמשים בגזם להאבסת הצאן ולהבערת . דחופים כשהם עמוסים לעייפה בגזם זיתים
עות על הצמיחה הצאן של הבדואים החלו לרעדרי בימים אלה תנועת הטנדרים ירדה היות ש. מדורות

 .שלאחר הגשמים

הבדואים היה צורך לגרוף כמויות עצומות של גזם מאלפי הדונמים של הזיתים  ידי-ללולא הפינוי ע
. ופעם שניה יש לשרוף את הגזם לאחר הוצאתו מבין שורות הזיתים. פעם אחת זו עבודה רבה. שלנו
ההיתר כרוך בבירוקרטיה רבה מול  .יש לקבל היתר מיוחד לשריפת גזם( ת הסביבההגנ)החוק  פי-לע

 .י הבדואיםיד-לבפועל רוב העבודה נחסכת בגלל הפינוי ע. המימסד

התנהלה כאן תחרות בין הבדואים על הגזם כשהם ממש , בטרם צמיחת המרעה, במהלך החורף
התחרות כרוכה לא פעם במריבות בין הבדואים ובסיכונים בגלל פקקי תנועה בתוך . נצמדים לגוזמים

במהלך הנסיעה של . משהו בין הבדואים לבין התאילנדים הגוזמים-קשר המוזרהכך נוצר . טחהש
לשאלתו של אורי יוגב . טלפון מבדואי!( לנייד שלו)התאילנדים לטיול בחרמון קיבל אחד התאילנדים 

כדי  באיזו שורה גוזמים היום מה קורה הסתבר שהבדואי יצר קשר אישי עם התאילנדי וביקש לברר
 .יות ראשון מעמיסי הגזםלה

 0557מרץ 

 

 מיזם בשדה בוקר
. דונם 1,555-מדובר על יעד של כ. לפני כשנה התחלנו במיזם משותף לנטיעת כרם זיתים בשדה בוקר

 :חלקות 3במיזם . מזג האוויר אצלם מתאים ואולי עם יתרונות של קור בחורף ופחות התאדות בקיץ

גיזום חזק : והמוזנח של שדה בוקר שעבר מתיחת פנים !(שנה 25-בן כ)כרם הזיתים הוותיק . 0
מטע . 5.  קולחיןמי דונם מהזן מנזנילו והוא מושקה ב 05בכרם זה . והתקנת מערכת טפטוף טמון

שהיא השקעה , ההדליה(. כמו עגבניות)זהו ניסיון ראשון שלנו לגדל כרם בהדליה . דונם 05 –צפוף 
ותחסוך את כח האדם שדרוש בשיטת , (כמו ענבי יין)ת תאפשר למסוק את הזיתים עם בוצר, כבדה

גם (. ספרדי)ָארֶבקיֶנה ( יווני)קֹוריֵנייקי : ויש בו שני זנים 0557-הכרם ניטע ב. הניעור שנהוגה היום
בשטח זה גידלו . מדרשהולהמשותף לקיבוץ  מתקן טיהור מי הביובכרם זה מושקה במי קולחין מ

בתום שנת , הנטיעה החלה אשתקד ותושלם בסתיו. במים מליחיםכרם שמושקה . 0.  בעבר פיסטוק
דונם בכפוף להגדלת  955כרם זה יגדל בעתיד עד . ַברֵנע וּפיקּוָאל: הזנים. דונם 005עד , השמיטה

לפני הנטיעה נפרשו יריעות ניילון : בכרם זה הוכנס שיפור שנלמד ברביבים. מיכסת המים המליחים
כך ניתן להשקות בפחות יריעות הפלסטיק מפחיתות את ההתאדות ו. רותלאורך השו( מתוצרת גניגר)

 .ת הקרקע תפחתהמלחמים וגם 

המגדל האחראי הוא . שדה בוקר חפשו שותף למיזם ובחרו בנו בגלל הניסיון שצברנו בגידול זיתים
חלקת מ הם מגיעים. שחופרים מחילות עמוקות( חיה מוגנת)מזיק ייחודי כאן הם דורבנים . אלעד נוה

הכרם הוותיק נמסק השנה ... נותרו רעבים דורבניםתפוחי אדמה סמוכה שהוצאה לא מכבר וה
 .בעתיד –והמסיק בחלקות הצעירות ( ידנית)

 0559מרץ 
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 בוצרת זיתים
: היא עובדת מהר מדי. ללא הצלחה. כבר מספר שנים אני מנסה לראות את בוצרת הזיתים בפעולתה

גונב לאוזני שהבוצרת עובדת בכרם הזיתים שלנו . שנה הצלחתיה. דונם ביום ונוסעת 05מוסקת 
 .בשדה בוקר

. מדונם אחד ובעיקר להוזיל ולייעל את המסיק גבוהלטעת כפליים עצים בשטח ולקבל יבול : הרעיון
 ,העץהנוף של שהבוצרת תוכל להכניס לתוכה את כל  דיכ, לשם כך יש לעצב את העצים בגיזרה דקה

 .דונם שנטעו בשיטה זו וכולם בשדה בוקר 155לרשותנו רק . כל היבול( עטכמ)לנער ולאסוף את 

( יווני)דונם מהזן קֹוריֶנייקי  05ביום עבודה אחד מסקה הבוצרת 
היתה זו . ג שמן לדונם עם חומציות מצויינת"ק 015והיבול היה  

ביום שהגעתי מסקה הבוצרת את . עונת המסיק השניה של זן זה
שנחשב לזן שמייצר את השמן האיכותי ( פרדיס)הזן ארֶבקיָנה 

רוכבת על העצים שגובהם , הולנד-מתוצרת ניו, הבוצרת. ביותר
מובילה את היבול מחוץ לשטח ושופכת אותו , שלושה מטר

. ידי עובד אחד-כל הפעולות מבוצעות על. לגונדולה של רומיילי
המסיק של . ושלוש מנערות עובדים 25-במסיק ידני היה צורך ב

עד כאן החדשות  .ארבקינה נתן תוצאות דומות לקורינייקיה
 .הטובות

ההשקעה בהכנת שטח : אחרי כמה שנות ניסיון ניתן לסכם כך
מתיחת חוטי ברזל , בקניית יותר שתילים: מסוג זה היא גבוהה

ובעיקר לא ברור כמה . ציוד השקיה ויותר מים תוספת, הדליהל
בספרד טרם . חתםשנים העצים יעמדו במשטר שמדכא את צמי

בארץ כבר . מלאו לשיטה מספיק שנים כדי שיצטבר ניסיון מוכח
היו כרמים שנאלצו לדלל את העצים על מנת לאפשר להם מרחב 

השיטה נוחה מבחינה לוגיסטית אבל לא ברור : בסיכום. מחיה
 . אם היא מחזירה את ההשקעה

 0513דצמבר 

 

 

 חור רבנות
מדובר בבית רשת . ליד החממה של אהרן באזור בית הבד ההולך סביב המשק יבחין במבנה חדש

השבוע הוכנסו למבנה שתילים ". משתלות רביבים"שהורם על יסודות החממות שהיו בשעתו של 
 .אלף 05-קרובים המספר יושלם לקטנטנים שהגיעו מראש הנקרה ובשבועות ה

לאחר אישור , (0556 בשנת)דונם נוספים  1,555-שתילים אלה מיועדים להרחבת כרם הזיתים ב
ליד בריכות האימון של )רביבים -בנוסף נמצאים במבנה הישן של משתלות. כלכליתהנהלה הה

 . אלף שתילים גדולים שמיועדים להשלמות נטיעה ברביבים ולמיזם בשדה בוקר 10( הדגים

 .הנטיעה תהיה בסיום שנת השמיטה בסתיו

השתילים בתוך מבנה מבלי שיהיה להם מגע עם היות שאנחנו עדיין בשנת שמיטה חייבים לגדל את 
לכן נפרסו מתחת לעציצים יריעות פלסטיק ופועל יוצא מכך ששנת שהותם (. השנהנחה ש)הקרקע 

לגודל החור שמנקז את המים מהעציץ יש תקן דתי . שנות העורלה שלושבמשתלה לא תיספר במנין 
 ".חור רבנות"שנקרא 

. ל ומועברים כאן לעציצים גדולים בהם ישהו עד לשתילהשתי-השתילים מגיעים בתוך מגשי חיש
התבצע בניהול עצמי של הענף  מיזםמלבד הקמת בית הרשת הותקן בשטח טפטוף וערפול וכל ה

 .משתלת זיתים: החקלאי החדש ברביבים

, שתילים ושלטונים 155-כמה עורבים משועממים מצאו להם משחק חדש והם עקרו כ: לסיום קוריוז
 . בינתיים חסמו להם את הכניסה. להשתעשע כדים -ת-ס

 0559מאי 
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Liveo - חנות קטנה ומטריפה 

ש "צמודה לבית ההגנה ע)בנימין -רוטשילד נחלת רותאי אפשר לעבור ליד חנות הגורמה בפינת שד
החנות . האסטטי משך אותי פנימה עיצובה. מבלי להעיף מבט פנימה ל אביבבת( אליהו גולומב

שמה של רביבים נישא על העמוד המרכזי כמקור . מדבר-זית וצהוב-עם בצבעי ירוקמעוצבת בטוב ט
, (עברית רהוטה במבטא צרפתי מקנדה)מנהלת החנות , סטפני. כל המוצרים שנמכרים כאן

כל אלה ", לקוחה שנכנסת תוהה. מציעה טעימות ומראה לי את המוצרים, בפני עצמה אסתטיקה
 ".רביבים בקיבוץ: "סטפני" ?מיוצרים בארץ

 . 'פיקואל וכד, סורי, ברנע: ונעצרהזנים מהם  פי-לבקבוקי השמן והמוצרים מסודרים בקבוצות ע

הכרם , העבודה בבית הבד, בסרט וידאו שמוקרן על ארבעה מסכים רואים את התאילנדים מוסקים
 .גם הטירה נשקפת אלי... ה לחברים שטרם הספיקו לרדת למטעיהזדמנות צפי –הצעיר 

, מוצרי קוסמטיקה, פסטי בטעמי שמן זית שונים-אנטי, זית בעיצוב בונזאי: ים נוספים למכירהמוצר
החנות . ספר מתכונים ובו המלצות לתיבול בשמן זית ועל כולם הלוגו שמופיע בראש רשימה זו

 .יזיהווהפרסומות החלו ובקרוב גם בטל. נפתחה לפני שבועיים

 .רחים וסוגי שמן עם תוספי טעם כמו שום וכמהיןבחלק נפרד של החנות שולחן טעימות לממ

₪  30גרם  005טפנדה זית שחור בטעם שמן פיקואל : קניתי ממרח שמתאים גם כמתבל לפסטה
תשומת לב . מרהיבה ביופיה ,מעצבת פנים ידועה ידי-לעוצבה עש, החנות. ואיחלתי הצלחה לסטפני

אתר מומלץ !(. אין שקיות פלסטיק)דר חלקן מעץ ואחרות מבד או נייר מהו, תנה גם לאריזותנ  
 .לקניית מתנות ולפחות לביקור

 0559יולי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שמן ומבחר עצום של מוצריו: החנות היוקרתית בשדרות רוטשילד
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 פה ושם בכרמי הזיתים

 :0559 בשנתפרסמתי קטע ממה שהנה . liveoלא מכבר נסגרה החנות של : חדשות רעות

החנות מעוצבת . א מבלי להעיף מבט פנימה"רוטשילד בת' ליד חנות הגורמה בשד אי אפשר לעבור
שמה של רביבים נישא על העמוד המרכזי כמקור כל . מדבר-זית וצהוב-בטוב טעם בצבעי ירוק
, בסרט וידאו שמוקרן על ארבעה מסכים רואים את התאילנדים מוסקים. המוצרים שנמכרים כאן

בחלק נפרד של החנות שולחן טעימות  .גם הטירה נשקפת אליויר הכרם הצע, העבודה בבית הבד
 .שנים ארבעמאז חלפו  .לממרחים וסוגי שמן עם תוספי טעם כמו שום וכמהין

 . החנות וסניפיה בערים אחרות היתה מיועדת לתיירים ועשירים אחרים שלצערנו לא פקדו אותם
 liveoאבל הייצור של מוצרי . להמריאיזמויות מצליחה  15פעל כאן הכלל הידוע שרק אחת מתוך 

, אסטרטגיית השיווק החדשה פי-לע. האיכותיים יימשך בבני דרום וחלקם אף מגיעים לכלבולית
 .שיהיה בהצלחה. היעד הוא השוק הקמעונאי, אחרי הכנסת שותף

 גם השנה אנו עוצרים את השמן בבית הבד בצומת מסמיה. עיקר המסיק לשמן עוד לפנינו – בית הבד
 0,055-יבול הזיתים השנה מוערך ב". כמעט שותפים"ש הרי יהודה ואנחנו כבר "שבבעלות תאגידי גד

רוב זיתי המנזנילו שווקו למפעל השימורים בבני דרום ואלה נמסקו . טון למאכל 205מתוכם . טון
למאכל בנוסף נוערו השנה זיתי סורי . הימויינו והוטבלו בתמיסה בתחנה שליד האופנ, בעזרת מנערת

בעתיד הכוונה שתחנה זו . וזיתי פיקואל ופישולין שעוברים מיון בלבד, ללקוחות שבקשו גם ביקוע
 .תמוקם בבית הבד שמשמש כיום את ניצני פעמונית

דונם בנטיעה צפופה  155מתוכם . דונם נטועים 025-דונם כבר מניבים מתוך כ 255-כ – רביבי בוקר
בשנתיים האחרונות אחוזי השמן בשדה בוקר גבוהים מרביבים . י בוצרת ענביםיד-לואלה נמסקים ע

 .וכבר נערכות תצפיות לנסות וליישם את השיטה גם ברביבים

רוב הזיתים שאנו מוסקים מיועדים לשמן שנשלח מבית הבד למשווקים העיקריים בישראל דוגמת 
י רביבים תחת יד-לויתרת השמן נמכרת ע liveoי יד-לחלק קטן נקנה ומשווק ע. מרדכי-יד ותגמ

 .אילנה-כולל כלבולית, המותג נגבא לכלבוליות בקיבוצים

 0510נובמבר 

 

 

 
HYSTER 

המלגזה . שנים 09חוזרת למקומה הטבעי אחרי סיבוב של " הייסטר"לא מכבר ראיתי את מלגזת ה
עד . 1691בשנת , בהיותו מרכז מטע הנשירים, ל"ז שלמה בולבול לינדנרידי -נקנתה על( החשמלית)

שלא היה מסוגל להעביר פרי על ( נמכר מזמן)בבית הקירור על קלארק  אריה גריןלרכישתה עבד 
היתה מליגה יקרה , שידעה לנסוע לסככה, "הייסטר"ה. הדרך הרעועה שהיתה אל סככת האריזה

 (.זולה יותר)עבורנו אבל בזכות קשריו של אריה שביט עם הסוכן שלה נקנתה מלגזה מהתצוגה 

HYSTER  מותניה צרים במיוחד מה שעשה אותה . הוזו שלנו היא מאנגליבינלאומי מותג הוא
ועדיין  35זקנות רבות שמגיעות לגיל מלגזות אין במשק . אטרקטיבית לתנועה בתוך בית הקירור

אפרסקים , ההייסטר העמיסה על גבה עשרות טונות של אגסים. עובדות בעבודה פיזית קשה
 .גחמותיהם של נהגיה המתחלפיםלות בצייתנ נעניתיפנים כשהיא יוס

יפר את בנו צור 'ל שבעת עבודתה של ההייסטר בסככה צ"ז מיכה גושןאחד מאוהביה הראשונים היה 
בָלה במי אפסיים של. והרשה לו להדליק אותה רצועות  את שנותיה הטובות ביותר מסרה על ַהט 

יה וכאמור חזרה לצור מחצבתה אבל עדיין כוחה במותנ. וחיות אחרות במחלקת ההזרקה של רביב
 .וצור כבר מורשה לנהוג בה בסככת הזיתים

 0556מרץ 
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 עולם הולך ונעלם

כל השטח של הלימנים . טיפסתי על הטרקטור הענק והשקפתי מסביב לחזות במרחב המשתנה
ו לפי הלימנים היו חלק מחזונו של המהנדס דב קובלנוב. שנחפרו באמצע שנות הארבעים הולך ונעלם

טפונות ישהמקור המים יהיה מי . מתיישבים יהודים יחיו בנגב בדומה לנבטים ויתפרנסו מחקלאות
. בריכת הזפת והלימנים בהם היו אמורים לגדל תבואה, כך הוקם הסכר על נחל רביבים. תפסוישי

 במהלך השנים עלו רעיונות שונים לשימוש בלימנים. הניסיון היה מעניין ונועז אבל כידוע נכשל
ל בלימנים לאורך "הקקל בדומה לנטיעות ש" יער יצחק שדה"כשהמעניין ביותר היה לטעת בהם את 

 .שבע-הכביש בואכה באר

כלים איתם הוא  19אומר שהוא נאמן לטרקטור קאטרפילר ובבעלותו , הקבלן המבצע, מוחמד זנון
כחודש ובסופה  לדבריו העבודה כאן תימשך... לא מחליף טרקטורים בעליה. מבצע עבודות עפר

עד , שטח הזיתים יתפרס מעבר ללימנים. עד כאן הלימנים. דונם לנטיעת זיתים חדשים 055ימתינו 
הנטיעה השתילים הם מהמשתלה המקומית ו. דונם 955-הנטיעה יהיה כ היקףלחניון התמרים ו

 .לאפריל הקרוב מתוכננת

תעלה ארוכה : להיסטוריה' הומאזיצרו , מטר במקביל לגדר 155-כ, (לשעבר)במרכז שטח הלימנים 
( קרשים)כשבתוכם חריצים בהם הוכנסו השנדורים  ,יצוקים מבטון, ובה המעברים המקוריים

 .תעלה זו מתחברת עם תעלה שמוליכה לבריכת הזפת. הרמתם הזרימה את המים ללימןש

שכונת  מילוי בין הבתים שלויהיו כמויות גדולות של אדמה הועברה במהלך העבודה מהלימנים 
 .'ג -החדשה שער ה

 0556פברואר 

 
 

 חלקת הלימנים

זהו . ההולכים סביב המשק מבחינים שנטיעת חלקת הזיתים החדשה בלימנים הגיעה עד לכביש
. 'דונם שמשתרעים עד לנחל רביבים שמגדתו השניה משקיפים הבדואים של ביר הדאג 955הקצה של 

מים ולמנוע המלחה של שבא לחסוך בהתאדות יריעות הפלסטיק לתוכן נשתלו העצים הן חידוש 
דונם  055במקור היה שטח הלימנים . הונחו מתחת לפלסטיק קווי הטפטוף. עשביההקרקע וצמיחת 

 .דונם 25לימנים שהם  שמונהלשימור ( עם מעברי הבטון והשנדורים)ונשארו 

כולם גודלו , צלנוברנע ובהמשך יינטעו זנים שחלקם חדשים א ם מהזןבשלב זה נטעו בעיקר שתילי
השטח רושת ומקור המים המליחים בחיבור מקורות הגדול שסמוך . במשתלה שליד בריכות הדגים

 .לבית הקברות

נועדה  בריכה זו. כך כונתה בשנות הארבעים, "הבריכה התחתונה"נקודת תצפית מומלצת היא מ
תם לבריכת הזפת לשיקוע ראשוני של הסחף של מי השיטפון שהגיעו בתעלה מהסכר לפני כניס

היה  דב קובלנובהמהנדס . עצי אשל ארבעהשסימנה " בריכת קובלנוב"מומלץ לעמוד ליד . הסמוכה
מי המפעל לא הצליח לשמר את שלמעשה יש לומר בצער . הפרוייקטור של כל מפעל המים הענק

היות שבאחד  ם קובלנובקטנה כונתה על שהבריכה ה. ולהשמישם לחקלאותלקיץ טפונות יש
 . ובמקום לסתום את הפריצה נחפרה בריכה נוספת סביבה" הבריכה התחתונה"טפונות נפרצה יהש

" באר משה"המהדרין ימשיכו לאורך הוואדי לכיוון התמרים וליד בטונדה משמימה עם שלט דהוי 
הנטיעה החדשה מתחברת עם חלקת דרך  .ניתן לראות את שרידי הבטון בו דופנה התעלה הראשית

 .בתפקידו כאחראי הכרמים הצעירים אלעד נוהידי -ומנוהלת על 1660-השמן שנטעה ב
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 רימונים וטיולים

בחלקה זו היו זיתים שהדֹוֶרֶרת . השבוע ניטעה חלקה קטנה של רימונים בדרך מהרפת למצפה    א
נה אוהבת אי( ף את העץ ומייבש את הנוףתוקוירוס ש)הדֹוֶרֶרת  ל פי מחקרים שנעשוע. הרגה אותם

בשני ריכוזים בהם הזיתים  רימון עצי 95-בכל השטח ניטעו רק כ. עכשיו הגיע שלב הבדיקה. רימונים
עוד בשנות . השתילים הגיעו ממקומות שונים כולל טורקֶמניסטן וגודלו במשתלה שלנו. כשלו

 . החמישים היה כאן מטע רימונים קטן שגודל על מים מליחים ובהצלחה

החיטה נזרעה במסגרת . דונם חיטה מלבלבת)!( 3,555-ל בשדות השלחין ולהתפעל ממומלץ לטיי    ב
מ "מ 15ירדו , החיטה נזרעה בתחילת דצמבר. ובתמיכה ממשלתית, לאומי לשמירה על קרקעות מיזם

השדות ... אחריה גשמי ברכה  והשבוע חמסינים, לאחר מכן תקופת יובש, שהנביטו יפה את השדות
קשה להניח . ת החיטה היא בהתאם לסוג הקרקע והגידול שקדם לחיטהלא אחידים והתפתחו

 .אז תיקצר לשחת-או. שאחרי תהפוכות מזג האוויר החיטה תבשיל גרעינים

ובעדרי ...( אם לא קמלה השבוע)מי שיטייל בסביבה הקרובה יבחין בצמיחה שלאחר הגשם      ג
 .המשך הפינוי עלינו. יא גזם זיתיםהבדואים מפסיקים להוצזו עונה ב. הבדואים שפשטו עליהם

זו על כל פנים כוונת אנשי המטע שחפרו . כנראה שבריכת הזֶפת לא תתמלא בשיטפונות הבאיםד   
לאחרונה שתי תעלות הטיה חדשות שאמורות להסיט את המים מהתעלה שמובילה מהסכר לבריכה 

וכננת בתוך הבריכה הסיבה העיקרית לכך היא הנטיעה שמת. התחתונה וממנה לבריכת הזפת
 .כזכור היא הוצפה באירוע הגשם האחרון(. צמודה לבריכת הזפת)התחתונה 
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ה בבריכה ָמט   ָקל 

תפקידה של בריכה זו היה לקלוט את המים . הלכתי לטייל באזור בריכת הזפת והבריכה התחתונה
עד למחצית גובהה של בריכת  מהתחתונה המים זרמו בגרביטציה. מהסכר –דרך תעלה  –שהוזרמו 

את חציו הראשון של התהליך . בהמשך הופעלה המשאבה על מנת למלא את בריכת הזפת. הזפת
 .שלולית קטנה, בבריכת הזפת עדיין נותרו מים מהשיטפון, אגב. ראינו בחורף האחרון

בגלל הדפנות העבים של הבריכה הם . ע הקרוב כרם זיתים חדשבתוך הבריכה התחתונה יינטע בשבו
שתלו זיתים מזן יידונם ובכל הבריכה  20-השטח שקשה למדידה מוערך כ. לא יושרו כמו הלימנים

ידי אופי -בטעם הפרי ונחשק עלנחשב למצטיין , שנמסק בצבע שחור, ן זהז. שמו קלמטה. אחד בלבד
 . הפיצות

הזן רגיש למחלות באזורים . וז ביוון לא רחוק מספרטה ההיסטוריתמקור הזן מקלמטה שהוא מח
ואולי גם בגלל שמחיר השתילים כפול משתילי זיתים רגילים היות . נו נפוץ בארץמסיבה זו אי, לחים

הוא בעל , העלווה של העצים צפופה. י הרכבהיד-לשלא ניתן להשרישם מיחורים והריבוי נעשה רק ע
 .גם כעץ נויעלים גדולים ולכן ניטע 

. מים שהגיעו מהסכרבכזכור השנה הבריכה התחתונה התמלאה : בחורף הגשום הבא יהיה המבחן
 בצמוד. ולקראת הנטיעה נחפרה תעלה שתזרים את המים חזרה לנחל רביבים, לאחר אירוע זה

גם היא התמלאה , "בריכת קובלנוב"שזכתה לשם , קטנה, וממערב לבריכה ניתן לראות בריכה נוספת
בגלל , בשעתו. רצה זרמו ממנה המים והציפו את כרם הזיתים השכןבחורף האחרון אבל בגלל פ  

 -הוראות קובלנוב במקום לסתום את הפרצה  פי-לנפרצה הבריכה התחתונה וע, מחילות של עכברים
 (. בינתיים)בבריכת קובלנוב לא נוטעים . נבנתה הבריכה הקטנה כדי לעצור את בריחת המים

 .זיתים שחורים מהזן קלמטה –ואולי גם לכבוש  –שנים נזכה לראות  בעוד שלוש

 0515אפריל 

 

 

 .התחדשות. האביב
הסתיים מבצע נוסף במסגרת עוד לא נדמו רעשי המסורים  שגדעו מאות דונמים של זיתים וכבר 

ובמקום החלפת זנים בעשרות דונם  לפני זמן מה הסתיימה. הניסיון לשפר את רווחיות הזיתים
ההמצוין נקבל מאותם עצים זיתים למאכל  מן הזן  – תים שיימכרו לשמן זי ָמט  לאור הצלחת . ָקל 

 . להרחיבההשנה שנעשתה אשתקד הוחלט ( פיילוט)תכנית ההרצה 

 ם של של ניירות כסף שעוטפים גזעינצנוץ יבחין ב' שמאלה משטח לול ב, הנוסע על כביש צאלים
מנזנילו ואחרים שהנוף שלהם נוסר והורכבו , עצי פיקואל דונם של 65-מדובר ב. עצים מבוגרים

 20)חלקת הקלמטה . רוכבים צעירים שנלקחו מחלקת הָקַלָמַטהאלפים של  15-למעלה מעליהם 
חלקה זו הניבה יבולים . שבסמוך לבריכת הזפת 'בריכה התחתונה'לפני חמש שנים בנטעה ( דונם

טעמם : הסיבה. ול לעומת זיתי המאכל האחריםמחיר כפ זיתי הקלמטה השיגו –טובים ובעיקר 
 .המשובח

גזעים ועל כל אחד הורכבו שלושה  שלושה יבחין שעל כל עץ נשארו שליד הלולים המטייל בחלקה 
ונקבל  ייגזם עד שיגדל ואזספק מזון לעץ הצל ולאחד כדי לגדול ענף מהעץ המקורי הושאר . רוכבים

ו חלקת הפיילוט בת אז תתגלה לפני-או, צפונהללכת מומלץ להמשיך למתעניין  .נטוקלמטה עץ 
אזור זה נבחר להרכבה היות . רעננהצומחת ו, והיא חיוניתאשתקד שבעת הדונמים שהורכבה 

 .אמורים להבטיח יבול לשנים רבותו( 9-7בני )צעירים עדיין והעצים 

חה אתו עבדנו מבצע ההרכבות נמשך שלושה שבועות בלבד ובוצע על ידי התאילנדים בהדרכת מומ
 .חצר ליד סככת המטע וממתינים למכירה לסוחרי פחמיםבגזרי העצים שנוסרו נערמים . גם אשתקד
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 עד נגבאמכרמל מזרחי 

 חמישה נערים. והפעילות היתה בשיאה"( מתוק בלב" אחריו, פעם מחסן ביצים)הלכתי למחסן השמן 
 –ממשרד הבריאות ובהתאם לרישיון שקיבלנו זון מטיפול בכנדרש ב –לבושים חלוקים וכובעים 

( ולעיתים אולפניסטים)הנעורים עובדים כאן לפי קריאה . מאיישים מערך למילוי בקבוקי שמן
אוטומאטי -העבודה מתנהלת במערך חצי. והתמורה תעזור במימון טיסותיהם לפולין ולקפריסין

עכשיו מכינים משלוח של בקבוקי . הויפוקק אותו ומדביק תווית זי, ששוקל את השמן בכל בקבוק
 . אביב-תל, בשדרות רוטשילד LIVEOק לחנות של "סמ 055שמן 

ועוזר על  חזי לחמןהניהול הוא בידי . בנגב ומתנהלת כיעד שנמדד בנפרד-פעילות השמן היא חלק מבר
שחלקן  ונגבא  LIVEOבכל חודש ממלאים כאן כמה אלפי אריזות מסוגים שונים עבור. גדי גריןידו 

בתחילת העונה שותפנו הצרפתי קונה את השמן מבית . נמכרות בחנויות וחלקן באריזות שי לחגים
 .הבד והוא מאוחסן ברביבים במיכלים של חצי קוב

הוא מותג של רביבים בלבד וגם לפעילות זו השמן ( הבהבאא בגב נ)  נגבא
ות נגבא מוכרת ללקוח. נקנה בתחילת העונה לפי צפי מכירות שנתי

וללקוחות חיצוניים שקונים כמות . מצפה, נגב-חי, כלבולית: פנימיים
השמן של נגבא משווק . בתחילת העונה או לעוברי אורח שקונים במזומן

 –יום בשבוע חזי . ק"סמ 705ליטר ובבקבוקים של  0-0-19בפחים של 
. נוסע בנגב-מתפקד כסוכן -מצוייד בפליירים ובקבוקוני שמן לטעימה 

חזי מפיץ בכלבוליות של הקיבוצים והיעד הבא יהיה מושבים  בשלב זה
 .ולקוחות אחרים

במקביל . כ עברנו ליד מרדכי"ואח" כרמל מזרחי"התחלנו את שיווק השמן בשנות התשעים דרך 
, (פייר בסנינועם )  LIVEOושותפים בפיתוח , (עם הנקשים)היינו אחראים לפיתוח המותג חלוצה 

 !שיהיה בהצלחה". נגבא"ועכשיו ( מארז כולל יין)" לנגב"והמותגים שלנו 
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 ניעור זיתים למאכל

בשנים האחרונות (. צמוד לאופניה)הלכתי לראות את מערך המיון החדש של הזיתים למאכל 
זיתים : לפיכך שונתה האסטרטגיה. התמורה עבור זיתים למאכל גבוהה יותר מזיתים לשמן

בנטיעות של השנתיים האחרונות תוגבר החלק של . סקים למאכלשמתאימים למאכל וגם לשמן נמ
 .דא עקא שזיתים למאכל נמסקים ידנית בעלות גבוהה. הזנים למאכל

הזיתים מקבלים מכות שמשחירות . כבר אשתקד נעשה ברביבים ניסיון לנער את עצי הזית למאכל
( נתר מאכל)קאוסטיק -דהזיתים בסוה טבילת ידי-לניתן להסיר את הכתמים ע. ופוסלות את הפרי

 .בתנאי שלא תחלוף יותר משעה מרגע הניעור מהעצים

לסילוקם של אלה הובא . ושחורים אל בין הירוקים, בעיה אחרת היא הסתננות של זיתים בשלים מדי
לאחר . את הזיתים השחורים בשיטת זיהוי אופטית -בלחץ אוויר  –מאיטליה מתקן שיורה החוצה  

-לכל התהליך ממוכן והמערך מופעל ע. אותם" דופקים"לפי גודל ולבסוף גם  מכן הזיתים ממוינים
 .עובדים ידי שלושה

. הסככה שמשה במקור למיון סייפנים: מה שאהבתי במתקן החדש הוא ניצול ושיפור ציוד קיים
ועוד הושמשו חלקים ישנים . רורישנה לשינוע אגסים בבית הק)!( 35נקנתה לפני  (HYSTER)המלגזה 

משווקים בחביות גדולות  -סורי ומנזנילו  –הזיתים . במערך( שנים 10-ו 9יקר מסועים בני בע)
 105-השנה נגיע  ל, טון 75-אשתקד הניסיון היה על כ. למפעלים של בני דרום ומספר לקוחות בגליל

הוא הראשון בארץ שמנסה למסוק ( פעילות הזיתים)בנגב -בר. טון 1,555-ובעתיד בשאיפה ל 355עד 
 .ולנו יש, תפעול המתקן דורש יחידת גידול בסדר גודל של מאות טונות. זיתים למאכל עם מנערת

 .כך שניתן לבקר, לפנות ערב( גם)שעות העבודה בסככה הן 

 0511אוקטובר 

 .טון זיתים למאכל 1,355שיווקנו  0512בעונת : עדכון
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 מנערת אפרון

השנה . מערבה לכביש שיורד למצפה, זן סוריהלכתי לראות את המנערת החדשה בחלקת הזיתים מה
 10המנערת החדשה מקדישה לכל עץ כדקה אחת ועם צוות של . ג לעץ"ק 35באזור , הסורי עמוס יבול
מוסקים  05על מנת למסוק יבול דומה במסיק ידני נדרשים . מיכלי דולב ביום 35-עובדים מוסקים כ

 .ביום

המנערת . המובילים, המוסקים, פורשי הרשתות :המסיק מתנהל בשלוש קבוצות עבודה ,בכללי
. החדשה מטלטלת את העץ ואני מלא התפעלות מול כח הישרדותו אחרי מה שהמנערת מעוללת לו

נשארים עליו , וגם אחרי החבטות שמונחתות על העץ ממקלות ארוכים שבידי העובדים, למרות זאת
-מיון, הזיתים עוברים אצלנו ניקוי. רביהסורים שנמסקים עכשיו מיועדים לכיבוש במגזר הע. זיתים

זיתים למאכל מוסקים כשהם ירוקים עדיין ולכן לא כולם . צבע וביקוע ומוכנסים לתמיסת מלח
 .בזיתים לשמן התוצאות יהיו טובת יותר. מנערתנענים ל

הוצאות על בוכך נחסוך המנערות רכישת המנערת החדשה מאפשרת לנו לצמצם את העבודה עם קבלן 
ממציא ". ייצור והנדסה–אפרון"י יד-להמנערת היא מדור חדש ומשוכלל יותר ומיוצרת ע. קהמסי

ל "ועבד מספר שנים במכחק 1600שהגיע למשק בשנת ' חבר גרעין לנגב א יגאל מיכלזוןהאפרון הוא 
למעשה הוא  משעזב פיתח את האפרון שהפך למילה חדשה בעברית אבל. חיימקה גרוסמןבהדרכת 

יגאל הקים חברה בינלאומית . של שני ילדיו אפרת וירון ונקרא בפי החקלאים מיכלזון קיצור השמות
 .0511נפטר בשנת .  לשירות החקלאים

 0513אוקטובר 

 

 שנה 51אחרי 
התעמתתי . השעה שש בבוקר והלכתי אחרי הקולות הלא שגרתיים לשעה זו שנשמעו מכיוון המצפה

את ענפי ( כמו בנוי)מנסרים עם משור יד  עובדים שני. לא מוכר של עקירת זיתיםמטריד ועם רעש 
שופל מעמיס את הגזעים הכבדים על מיכל ענק ומאחור ממתינים . פני הקרקעלהעץ כולל הגזע עד 

 .טנדרים ומעמיסים את הענפים הדקיםהבדואים עם שכנינו ה

אחרי מספר שנים של הפסדים הונף הגרזן על החלקות 
הזנים עליהם עלה הכורת הם  .שמניבות מתחת לסף הכדאיות

כל , שנעקרו בשלב זה אני רואה שתי חלקות. פיקואל וברנע
משמאל לכביש היורד למצפה אחת צמודה , דונם 155-אחת כ

בהמשך נעקרה חלקה . לחלקת הרימונים והשניה מול התמרים
העצים נכנס  ניסוראחרי . נוספת מול האורווה ועוד היד נטויה

מכשיר חד שמפצל את ', פטישון' מפעילו 'הגדמים'ת לחלקשופל 
שופעים עדיין  גזעים אלה. כך עוקר אותו-ואחר שבקרקע הגזע

וישחירו  הם יימכרו, בצבע לבן צחור חיות והם מבהיקים
 .תעשיית הפחמיםב

עקרנו את כל : ידענו עקירות רבות לאורך ההיסטוריה שלנו
נה ואחרו, פרדס, ענבים כרם, אבוקדו, תמרים, מטע הנשירים

הפעם מדובר בעקירה רחבת . היתה חלקת המארולה הקטנה
ר פעילות "יו, גיא זווילי. דונם בשתי פעימות 755-כ, היקף

וקיבל  Y-NET-התראיין ארוכות ב, הזיתים ונציג השותף
אמפטיה מהמראיינת כשברקע נראים הטרקטורים בעבודת 

 .העקירה

-הכרם התרחב עד ל. 1660, י ממשלת רביןבימ" נגב של צמיחה"תחילתו של כרם הזיתים בתוכנית 
: בראשי זמזמה השורה של שמוליק קראוס. דונם בלבד 3,555אמור מעתה שברשותנו . דונם 3,055

 ".אחרי עשרים שנה שיבה זרקה במלך"

 .שורות עמוסות פרי שטרם נמסק פני-מהורהר וחלפתי עלחזרתי בהליכה הביתה 

 0512דצמבר 
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 שמן דרום

בגלל המחיר הגבוה אנחנו מפנים את כל הזיתים . מסיק הזיתים למאכל לא מכבר הסתיים
 חנן פליישמןנסעתי עם . בשבוע שעבר התחיל המסיק בניעור זיתים לשמן. המתאימים למאכל

 .לצומת מסמיה

בצד ( צומת ראם: בעברית)ממוקם באזור התעשיה של משקי הדרום במסמיה " שמן דרום"בית הבד 
בית הבד פתח השנה . 9שעה ורבע נסיעה מרביבים דרך כביש , שקדים שלהםהמנפטה ומכון אריזת ה

חנן מנהל בית . עונה שישית ובארבע השנים האחרונות גם הזיתים שלנו נשלחים לשם לעצירת השמן
. טון שמן בעונה 1,555-הבד בו מופעלים שני קווי מיון וההספק שלו הוא תשעה טון זיתים בשעה ו

 .שמרותבית הבד עובד בשלוש מ

 בגונדולות של שבעה טון והפעולה הראשונה היא הפרדת העלים, ידי רומיילי-על, הזיתים מובלים
לאחר מכן מתבצעת עצירת השמן בכבישה קרה ובסיום התהליך . והענפים שהגיעו יחד עם הזיתים
 .לא לפני שנרשם אחוז השמן, השמן מאוחסן במיכלים גדולים

כזכור , דונם זיתים ולנו 1,955ש שלכל אחד "שני תאגידי גד :בבית הבד שותפים שלושה מגדלים
שותפינו מגדלים את הזיתים . בית הבד עוצר זיתים של מגדלים נוספים שאינם שותפים. דונם 3,055

פרט לכרם הצפוף בשדה בוקר , הזיתים שלנו. ש שלהם"על מי קולחין והם מהווים חלק מהגד
 .חיםגדלים על מים מלי, שמושקה במי קולחין

זו שנערמה במשך שנים ליד מרכז המזון של , בית הבד פיתח תהליך חדש של עצירת שמן מהגפת
לפני . נוספים של שמן שמיועד לתעשיית הקוסמטיקה והנרות 0%להפיק  םמצליחימהגפת . הרפת

והיתרה  ,עצירת השמן מרסקים את החרצנים ואלה משמשים כחומר בעירה בתהליך הכבישה
שהשתמשה בשנים , רפת רביבים. ותרת היא יבשה יותר ולכן קלה להובלה ולמכירההגפת שנ. נמכרת

 .תחזור להאביס בגפת,  האחרונות בגפת לכיסוי בורות תחמיץ

למעשה )מרדכי -לפני למעלה משנה נפרדנו מיד. שיווק השמן נעשה בנפרד על ידי כל אחד מהשותפים
שהוא שם הסניף המקומי של החברה ' הזיתדרך 'ידי -ורוב השמן שלנו משווק על( עלית-שטראוס

 .הבינלאומית  פומפיאן

 0512נובמבר 

 

 

 תחילת המסיק

קביעת תאריך המסיק הוא החלק המקצועי . המסיק התחיל השנה בסוף אוגוסט עם מנזנילו למאכל
רגע לפני שהוא משחיר כי הקטיף הוא ידני לתרמילים ללא , כי יש לכוון למקסימום גודל של הזית

הלכתי לחלקת בית הקברות בה נשתלו מספר שורות במקום . ר שזורק את השחוריםסלקטו
 הפרונטויו נחשב ליצרן שמן מעולה אבל כאיטלקי לא התאים לו מזג האוויר הנגבי והניב .יווהפרונט

 . יבולים נמוכים

 11-כל אחד מה. מיאטה שבהר חברון מגיעה לשטח, כולם זכרים, בשעה שש בבוקר קבוצת פועלים
גם בכפר יש להם זיתים אבל היבולים . חוזרים הביתהכולל עזרה הדדית מוסק מיכל דולב אחד 

 .דלים כי אין מים להשקיה והגשמים לא משהו

 החריף הריח . השעה עשר ונעים מאד להלך בין העצים הצעירים והנמוכים עמוסי פרי ביכורים
' בר בנגב'שעובד ב( 'מביר הדאג) האחראי עליהם הוא סאלמה. מהעצים ומהמיכלים המלאים משכר

. דו לוגיסטי בעיקרו כמו להביא סולמות אחרי שכמה ענפים גבוהים נשברוקיתפ. כבר מספר שנים
 .הוא שפתח להם את השער הנעול כשהגיעו

 0519סוף אוגוסט 
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מטע . הניבו פרימצאתי שיחים ירוקים שחלקם . לאחרונה טיילתי ליד מטע החוחובה שמול המדגרה
כשמדברים בשתילת מאות , היום. ממש חיה מדברית. ם רבות ובכל זאת חי איכשהוזה נטוש כבר שני

מסתפקת בכמויות , החוחובה גדלה בר. דונמים חוחובה על שטחי הזיתים שנעקרו אני חוזר להתעניין
, בארץ. ג לדונם"ק 25אוספים , בשנה טובה, שם. גשם זעירות במדבריות במקסיקו ובדרום אמריקה

בארץ מגדלים . ג לדונם"ק 255והשבחת זנים מגיעים עד , אחרי שנות מחקר גם בתחנת רמת הנגב
 .חוחובה על מי קולחין או מים מליחים

אחד . שם בשנות השמונים בענף שנקרא חממה-ההיסטוריה של החוחובה ברביבים מתחילה אי
אם של המכון לחקר הנגב -בתחילה ממטעהצמחים שהשרישו בחממה היה יחורי חוחובה שהובאו 

מכאן נקטפו היחורים . אם ואת שרידיו ראיתי בטיולי-בהמשך נטענו מטע. בשטחים של משאבי שדה
שתי חלקות . ע"ולשותפות מח( דונם 105)ם "בין היתר לחוות ר, ולאחר שהושרשו נמכרו כשתילים

ש והשניה מעברו השני של "ם המטהאחת בשטח שעליו נמצא כיו(: דונם 155-כ)טעו במטע שלנו נ  
 .לא שרדו שנים רבות המסחריותהחלקות . כביש צאלים בשטח בו היתה חלקת הניסיונות

המגדל שואף לקבל תמהיל נכון של שתילי זכרים ונקבות עם יתרון : החוחובה היא עץ דו ביתי
: שתי בעיותהיו  עצמולגידול . מובהק לנקבות ומכאן חלקה המכריע של המשתלה בהצלחת המטע

כיום שני . המהפך בגידולי החוחובה היה במעבר לקציר בקומביין. יבולים נמוכים וקטיף ידני מפרך
המגדלים (. למעשה גוש קטיף לשעבר, מושבי חוף עזה)ע "המגדלים הגדולים הם חצרים ומח

הדרישה לשמן . מחזיקים במפעלים להפקת השמן ושיווקו לתעשיית הקוסמטיקה בארץ ובעולם
 .וחובה גדלה מאז נאסר צייד הלווייתנים מהם הפיקו שמן למטרה זההח

 0510ינואר 

 .דונם חוחובה במקום כרמי זיתים שנעקרו 755נטעו  0519בקיץ : עדכון
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     אז מה חדש ברפת
 . מומלץ לטייל אבל בזהירות כמו באתר בניה. כל יום. ברפת קורים דברים
החולבות !  מדובר בכמה מיליוני שקלים  -החקלאי הגדול ביותר ברביבים  מיזםהרחבת הרפת היא ה
היא מיועדת לפרות שיגיעו  -עתה עובדים על הסככה שלישית . לסככות החדשותשל רביבים כבר עברו 

 - -י  -המבנה המזרחי ביותר  קרוב לח  -( מגמילה עד בגרות)במקביל נבנית חצר לעגלות . אליהו-מניר
שמתרומם ממש בימים   ,(במקום בו עמדה הרפת הראשונה)מבנה המשושה שליד הכביש ה. ה  לשעבר

נות כולל המלּו, אלה הוא דיר היונקים שיחליף את כל המבנים הישנים והרעועים של הדור הצעיר
ה  ודגפָ דיר העגלות מושפעת ממבנה ה  ארכיטקטונית המיוחדת שלההצורה . שבתוך חורשת הזיתים

 . תרצו מאולם התרבות שממולאו אם , נגב-בחי

ית נשפך בחלקו בין הרפת ללול כתשתית עתיד, לקראת הבניה במפעל, "גבעת רביב"החומר שנחפר מ
 , (החדשה)ההולכים סביב המשק יבחינו שמעבר לגדר  .לרביביםבעתיד תגיע אולי לרפת השלישית ש

  .בנים ייחפרו תעלות הגנהיב המתסב. הונחה תשתית למתבנים שיידחקו מהרפת המתרחבת, מול הרפת

 0555אוקטובר 

 

   המתבן של רביבים עולה באש
גרף מהקרקע  אריק יצחקיוכבר התרוצץ עם זרנוק  בני אוסדוןכשהגעתי לרפת בליל שבת הקודם 

להתיז על אריק מים לצנן אותו מהחום העצום : וב'נער אחד קיבל ג. שאריות חציר עם המעמיס
השעה  ,ליל שבת. זרם המתעניינים התעצם מרגע לרגע. בלהבותשהתפשט מערימת החציר העולה 

המלצתי במדור זה לטייל בעלון של היום . חדר האוכל הומה באוכלי ארוחת השבת. ערבבשבע וחצי 
כבר הזרימה מים על הערימה הבוערת " למקרה הצתה"הכבאית שהובאה הבוקר מהמועצה ... ברפת

 . וף על ערימת חציר בוערתאבל היא היתה כמחט בערימת שחת או כטפט

שגילתה ראשונה את לוי עוסקים בהערכות ומנסים לדלות מידע משמחה בזירה מתקבצים שהחברים 
מספר שבדואי משכנינו טלפן והודיע לו על ש "הרברמי חקשור . האש בצעדה היומית שלה סביב הגדר

ילים לא הצליח צוות של שלושה חי. מגיעה כבאית מבסיס טללים השכן. המתבן שעולה באש
כבאית שהגיעה מאופקים יורה מים מהתותח שלה כך שמימיו יעכבו את . להתניעה והם מסתלקים

האש בשליטה ואינה מאיימת . העמוד קרס והכבאית מסתלקת. התפשטות האש לעבר עמוד החשמל
ים מפרקים את המתבן הסמוך ומרחיק מן וחזקיגגיא בר, ניטואהגיעו שני מ. על הערימות הקרובות
רכבי המשטרה המקומית , כבאיות, אמבולנסים: תכונה גדולה מסביב. את החבילות המפויחות

 . יוצאים לשטח לחפש את עקבות המציתים. והאזורית

האש מהפנטת את . לעזור ואולי סקרנות מבלי יכולת מעשיתמעין הזדהות . זרם הבאים מתעצם
 !  ?פאדה הגיעה למקומותינויתהאם האינ". ידינו עולים באש ימעש"הצופים בה איך 

בהליכת הבוקר , בשבת, למחרת. במשך הלילה הופקדה שמירת חברים ונעורים על האודים העשנים
מפזר עם השופל ערימות חול שיחנקו , ןשנראה כמו הר געש עשֵ , כבר על ראש המתבןאוסדון שלי בני 

וסולל דרך עפר  ומיילי מגיער. נמצאים חברים וילדים במקום עדייןבוקר הגם . את פוטנציאל האש
 . נהערימת החציר העשֵ גבי על 

בהליכתי . ולמעשה החליפה את השומרים שאולתרה במקום התיזה מים כל אותו הלילהממטרה 
 . יומיים מאוחר יותר הערימה עדיין עשנה

 0555אוקטובר 
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 החצר האחורית 

" המזוןמרכז "זה הכינוי של . מומלץ להולך סביב הקיבוץ לסטות ולבקר בחצר האחורית של הרפת
אז החליטו תזונֵאי הענף שמוטב . היה מרכז הרפת עזרא צחורכש, שהוקם בסוף שנות השבעים

: בנפרד את כל מרכיבי המזוןעד אז הגישו לפרות . וגים שוניםליל של סלפרות לאכול מזון כב  
 . 'וכד בהמותסלק , חציר, תערובת

, זרעי כותנה, כוסָפה: מבנה שבו עשרה תאי אחסון למזון מרוכז: ז מחולק לשלושה חלקיםהמרכָ 
 תחמיץ: החלק השני. ותממאפישתוקפן פג והגיעו כיכרות לחם , תירס לחוץ, גרעיני שעורה, סובין

חוות גודל ב, תחמיץ מכינים באביב. בשלושה בורות מכוסים בפצלי נייר במקום הצמיגים של פעם
, אפונה קש, רחוב המתבנים ובו קש חיטה: החלק השלישי. י משפחת רומיילי"מובל ומהודק ע, ם"ָר 

המתבנים משולטים ומסודרים במרחק שמבטיח . ועודבקיה שחת , שחת בטנים, קש תירס, חציר דגן
 . מעבר לגדר הוכנו משטחים לבניית מתבנים חדשים עם התרחבות הרפת. נה משריפההג

רוב המזון מוגש כבליל שמוכן בעגלה המיוחדת ששמה , טון)!( 10הפרות אוכלות מדי יום כמות של 
ף  . נקי כיאות לשיטת האיזו, האתר מסודר. התפרסם כֶסל 

  0551מרץ 

 
 מיליון ליטר   9.2מקרר 

טריילר של קואופרטיב -סמיהלכתי וראיתי ליד מכון החליבה מיכלית . עה שבע וחציהש, שבת בבוקר
זו כמות החלב שנחלבה בשתי היממות ! אלף ליטר חלב 30ק של חצי שעה ּומרוקנת בשל" הנגב"

במיכל ? למה חדש. אלף ליטר 25זאת היתה מאוחסנת במיכל חדש שהקיבולת שלו  כמות. האחרונות
עם איחוד  אליהו-אלף וכך גם המיכל שהובא מניר 19שלנו ניתן למלא רק  (1679-נבנה  ב)הישן 

. אליהו נחבל אנושות בדרך הארוכה לנגב-שני המיכלים בני עשרות שנים וזה שהובא מניר. הרפתות
. בדו מכושרם ולא עמדו בתקן הקור המחמיר שהוציא משרד הבריאות לאחסון חלבישני המיכלים א

המיכלים לא יצליחו לקרר כנדרש ובעיקר לא נוכל לאחסן ( ת חלב ביממהכמו)בשיא הייצור השנתי 
 . כמות של יומיים במקרה חירום

מיליון ליטר  9.0אלף דולר בבניית המיכל החדש שיקרר  05שני נימוקים אלה הביאו להשקעה של 
חלק . תכלומר החלב מגיע ישירות מעטיני הפרו, מיכל זה הוא הגדול בארץ לקירור ישיר. חלב בשנה

קמתה והיה ה ,היה הפרוייקטור של הסככה" קירור ומיזוג" ברזליחמי מההשקעה נשאר ברביבים כי 
התחיל השבוע לקרר ורמת הקירור  עצמו שיוצר במעלותהמיכל . יחידות הקירור אחראי ליבוא

 ... הפתיעה לטובה גם את היצרן

 0550נובמבר 

 

 

 5112ע "רנ
לא זה אינו מגרש כדורגל  נוסף , שנכבש לאחרונה מול הרפת ההולך סביב הגדר יבחין במשטח ענק

חולבות יהיה עלינו לאחסן  655-ללכשתתרחב הרפת . אלא תחילת ההכנות  לקליטת רפת כפר עזה
טון בלבד  155הנחיות הביטוח אמור כל מערום להכיל   ל פיע. טון קש  1,555טון חציר ועוד  1,555

כיוון שחצר הרפת אינה מסוגלת להכיל כמויות אלה הוכנה (.  פהדוגמא ניתן לראות מול שכונת המצ)
יגיע הקש למתחם , עם תחילת עונת הקציר, בעוד כחודש. טון קש 955תשתית מחוץ לגדר לאחסון 

 . החדש

משם הועבר כל החומר שפונה , עם הרחבת מפעל רביב ויישור הגבעה בכניסה למשק, 0551בשנת 
והגישה  תהיה דרך שער ( נגד גניבות)סוללת הגנה גבוהה  הוקף האזור. מתבניםלאזור המתוכנן ל

 לקליטת הרפת של כפר עזה אין צורך. חדש שמונח בשטח וממתין להתקנה בהמשך למרכז המזון
, סככות ארבעעתה ייבנו . 0555כל אלה הוכנו בשנת . מכון החליבה והיונקיה, בהרחבת מרכז המזון

 .אוסדוןבני  ל ידיוהפיקוח על הבניה ייעשה ע, בר נקבעהמתכנן כ. גדול מבחינה כספית מיזם

 .מה שנותר הוא לקבוע שם לשותפות החדשה והכותרת לרשימה זו היא אחת ההצעות 

 0552מאי 
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 רובוטים חדשים ברפת 
. סככות חדשות שבעסדרה של : הבולט והמרשים ביותר בהליכה סביב הרפת הוא הגודל השינוי

שעיקרה היה בניית , סיים את עבודתו שהחלה לפני שבעה חודשים" קיתבניה מש"בימים אלה הקבלן 
, כן נבנו שלושה תאים נוספים במרכז המזון-כמו. סככות חדשות עבור הפרות שהגיעו מכפר עזה ארבע

היונקיה ומכון , כזכור. כחמישה מיליון שקלים מיזםהיקף ה. לצוות ישיבותבור תחמיץ נוסף וחדר 
 .ראת הרפת השלישיתהחליבה הוכנו מראש לק

שעת עבודה וחולב  תתווסףלכל חליבה . אלף ליטר 09בשיא העונה משאית החלב תעמיס כאן מדי יום 
שבשלב זה , חלקם  בגורן שמחוץ לגדר, טון חציר וקש 0,055בשטח יהיו . נוסף לשנים שעבדו עד כה

 .לחציר הבוטנים נהעדיין ממתי

פעמים ביום  ששרובוט שגורף את הזבל -ייפרסקרלאחרונה בחלק מהסככות החדשות הותקן 
חוסך רעשים שמטרידים , זול זה חוסך עבודת שופל-מתקן לא. מהסככה לתוך הבור שבקצה הסככה

הרובוטיקה . ביונקיה הותקן רובוט הזנה נוסף. את שלוות הפרות ובעיקר משפר את ניקיון העטינים
הרובוטים יוזלו והפרות יתרבו יתקינו כש. גיל ומשקל העגל פי-לע( באבקת חלב)מאפשרת הזנה 

נוח לה ותיחלב ללא שרובוטים בחצרות של הסככות וכל פרה תבחר לה רובוט שמתאים לה וזמן 
 .אבל זהו חזון לאחרית הימים. תאילנדי או חולב אחר

כי על  ,0555 ן"ר השם יישאר, בהסכמת השותפים החדשים מכפר עזה, ובאשר לשם הרפת המשולשת
 .א מוותריםלחזק מותג 

 0550יולי 

 

 ניחוח חציר 
בסוף . נמשכתי אל ניחוח החציר הטרי. הריח החזק הסיט אותי ממסלול ההליכה הרגיל, האמת

אנשים מתרוצצים סביב בור  05-ראיתי כ, כשהתקרבתי למרכז המזון של הרפת, השבוע שעבר
מהדקים -פליםשלושה שו, טריילרים-ארבעה פול: הפעילות היתה בשיאה. התחמיץ המתמלא

מנצח על המלאכה כשהוא עצמו , הקבלן האולטימטיבי שלנו, מוחמד רומיילי. ורכבים רבים מסביב
 .השופלים יושב על אחד

שתי  ידי-להקציר בחווה בוצע ע. רעים-אור שעל כביש אורים-בחוות טל( חיטה)השנה נקנה התחמיץ 
טריילרים של רומיילי שהובילו -לוהועמס על שבעה פו" אליםוו"נאסף ל, מקצרות של קבלן אחר 

טון אבל  3,055תחמיץ שיכילו יחד -התכנון היה למלא שני בורות. שחר לרביבים-את היבול מטל
 .טון 3,555בגלל הבצורת נקצרו רק 

זון או אספסת )הרפת הפסיקה לגדל ירק . ת הפרותאבסותחמיץ זה הוא חלק מהמזון הגס בו מו
כן מואבסות -כמו. תירס-ף לתחמיץ החיטה יוכן בקיץ תחמיץבנוס(. על מי הביובבעבר שגודלו 

 105-עלות ההובלה וההידוק בלבד היתה כ: על מנת לקבל מושג על  היקף המבצע. הפרות בשחת
 .כל המבצע נמשך חמישה ימים בלבד! ח"אש

 0559מרץ 
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 ן"ר-לגו

מדי . כמו על שמרים, רפתיום מבניית הסככה החדשה של ה-כמי שהולך סביב המשק אני מתפעל יום
העבודה . ערב מונחים החלקים החדשים לרגלי הסככה ולמחרת הם כבר חלק מהמבנה המתרומם

 .מתנהלת ממש כמו במשחק ֶלגו

-כ   הסככה מיועדת לאכלס . תאוכלס בסתיו, י קבלן לא גדול מכפר ורבורגיד-לשנבנית ע, סככה זו
לפני האיחוד עם ניר אליהו . 1,555-ן את ה"ברפת רחולבות נוספות וכך יעבור מספר החולבות  015

בגלל , בין היתר, ההתרחבות האחרונה מתאפשרת. חולבות בלבד 095היו ברפת רביבים  0551בשנת 
 .צריכת החלב המוגברת בארץ והסרה בפועל של מיכסת החלב

הנלווים תוכננה כבר בתכנית האב של הרפת כך שכל השירותים , כולל זו החדשה, ת הסככותספרי
כלומר שטח לאחסון , בעיה אחת שהתעוררה היא חוסר מקום למתבנים. מותאמים להיקף החדש

של הרפת על הגדרה " השתלטות"י יד-להבעיה נפתרה ע. חבילות קש וחציר למספר הפרות החדש
 .הגדולה של האורווה ובשבוע שעבר הוקם בתוכה מתבן חדש

פר החולבות הגדול אבל נראה שאם נרצה בעתיד מכון החליבה עדיין מסוגל יהיה לשרת את מס
 . בהגדלה נוספת יהיה צורך בתוספת עמדות חליבה במכון

 –אלה צפויה בקרוב בניית סככה נוספת ₪ מיליון  שנין אינה שוקטת על שמריה ולאחר השקעת "ר
 .שיימכר, הסככה תיבנה במקום הקרוון של הרפת. שתגדיל בפועל את היונקיה –לגמּולים 

פשוט . הגדר תוזז, הסירו דאגה מליבכם: י מההולכים שמודאג מקירבת הסככה למסלול ההליכהולמ
 .מסיבה שלא הצלחתי לברר, בה מעוצבת הגדר Vי ביטול צורת האות יד-ליישרו את הקו ע

 0559יוני 

 

 
 *משיכיר בין זאב לכלב 

 (. כת ברכותמס" )שמע"הוא הסימן לתחילת הבוקר ולתפילת " משיכיר בין זאב לכלב* "
 ...ובימים אלה כשזאב מסתובב בחצר מומלץ להבדיל גם למי שאינו מתפלל    
 

על מנת להאביס את  53:55-כבר השכים ב שלומי אללוף. ברפת העבודה בעיצומה. בבוקר 0:35השעה 
וזו תסתיים )!(  50:55ושני תאילנדים התחילו את החליבה בשעה  יוסף-אורי בן. הפרות לפני חליבתן

הנה מגיע ליום עבודתו . ומתכננים את היום חזקי וגיא ברגמןלשולחן הקפה מסבים . עוד כשעהב
יגיע טנק  עוד מעט. שסיים קדנציה בענף אחזקה ויקבל על עצמו את בריאות העדר גיא בקרהראשון 

 . מחלבת יוטבתהלהחלב על מנת לרדת לערבה עד 

תענוג היה לראות את העבודה ואת  .בספטמבר אמורה היתה להסתיים בניית הסככה החדשה
ובדיוק " היבשות"הפרות  155כבר בימים האחרונים של אוגוסט נכנסו . קיון מסביביהגימורים והנ

חולבות שהמתינו בצפיפות בסככות אחרות  155בספטמבר נכנסו לחצר השניה של הסככה עוד  1-ב
 . ועתה ירווחו ויגבירו את תנובת החלב

לחולבות . בואכה כרם הזיתים, מתבנים רחבת ידיים מחוץ לגדר-וכנה חצרבמקביל לבניית הסככה ה
בים להיות במרחק תקני חייהמתבנים : הנוספות נדרשת תוספת מזון ויש גם סיבות של בטיחות

טנים וקש ובקרוב יראו ההולכים שחצר זו מתמלאת במתבנים של חציר ב(. חברת הביטוח בהוראת)
 .חמניות

קטע הדרך שהועתק בגלל בניית הסככה ועתה מעלה : הולכים סביב המשקולסיום צפירת ארגעה ל
 !ינעם –ולהולכים . אבק בהליכה ירופד בקרוב בחומר ואדי

 0559ספטמבר 
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 מפטמה חדשה
הבחנתי בערימת קורות ברזל מבהיקות שהונחו לא רחוק ממרכז , בהליכתי ליד גדר המשק, יום אחד
 ?מה שוב מרחיבים את הרפת, תמדי יום פחתה כמות הקורו. המזון

חלב משובח ובמשרדיה תלויים כמייצרת הרפת ידועה בעיקר . מסתבר שמגדילים את המפטמה
. צטיינות שמעניקה מחלבת יוטבתה מדי שנה לאחת מהרפתות שמשווקות לה חלבההפרסים על ה

ברפת ואלה המלטות של עגלים זכרים  095-השנה היו כ. ענף פחות ידוע הוא גידול עגלים לבשר
 .חודש 13לבן הוא -הגיל האופטימלי לשיווק עגלים שחור. מפוטמים לייצור בשר

 עוברים, מתחילים ביונקיהאלה : עם הרחבת הרפת נוצרה צפיפות במבנים שמיועדים לגידול זכרים
היא , שנבנתה בתחילת שנות התשעים, המפטמה. לסככת הגמולים ולבסוף הם נוחתים במפטמה

 .0555ן "לא הורחב מאז נוסדה רהמבנה היחיד ש

חר חמש שנים הועברה לכאן הרפת של לא. בשנה זו הרפת נבנתה מחדש עם העברת רפת ניר אליהו
מאוחר חבה זו גם אפשרה הר. כשנוצר בארץ מחסור בחלב 0559כפר עזה וסככה נוספת נבנתה בשנת 

 .לים שצמודה לארכיון רביבחצר גמו – 0556הבניה האחרונה היתה בשנת . יותר את אומנת ניר עוז

ת העגלים בגיל האופטימלי ותשפר את תאפשר לשווק א, הרחבת המפטמה תיצור הקלה בצפיפות
 095-ל הרחבת המפטמה תעלה את הייצור. טון 005עמד ייצור הבשר ברפת על  0556בשנת . הרווחיות

תאוכלס עד סוף , של הלול' שם בקירבת הגדר לכיוון שטח ג-הסככה החדשה שממוקמת אי. טון
 .עגלים 105-החודש ב

 0515דצמבר 

 
 ריח הזבל ניחוח תחמיץ

ריח הזבל ( "דגניה)אמיתי -אני נזכר בשורתו המיתולוגית של לוי בן, בהליכתי ליד הרפת, מדי אביב
 .התאמתי אותה". ניחוח חציר

ֶלת לשני טון חיטה משּובֶ  2,555בתוך חמישה ימים הועברו : לא מכבר הוכן התחמיץ החדש ברפת
על המבצע . אור מכה בי בנעימות-דונם שנקצר בחוות טל 1,555ריח השדה בן . תאים במרכז המזון

 .הכבדים שנוהגים ביד רמה בכל המשאיות והכלים רומייליהמורכב מנצחים כמו תמיד בני משפחת 

פוך התכדי שמהחיטה  נפלטהטרקטורים הכבדים נוסעים הלוך ושוב על הערימה עד שכל האוויר 
הבור . ליתר ביטחון ולאטימה נוספת מכסים את התחמיץ בשכבה של גפת. עמיד לריקבוןלתחמיץ 
הפרות יוזנו בתחמיץ תירס , בנוסף. ישמש מרכיב בסיסי לייצור חלב במהלך השנה הקרובההחדש 

 . שיוכן בקיץ

ר במתקן בו מדוב. בסמוך לבורות התחמיץ יבחין ההולך במבנה חדש גדול ממדים יצוק כולו מבטון
בימים אלה הסתיימו כאן . שופכין-קדם: מכאן שמו. שוקעת הצואה ולמעשה מופרדת מהמים

יש אומרים משוכלל מדי לתנאי הנגב שאין . עבודות הבנייה על המתקן החדיש ומהמשוכללים בארץ
ם יחד ע, קוב מים שמוזרמים 05-במכון החליבה משתמשים מדי יום ב. תהוםהמי סכנת זיהום של בו 

צואת הפרות לבריכות טיהור השופכין שנמצאות לא רחוק מהמדגרה החדשה וצמודות לכביש 
רמת ההפרדה בין הבוצה לבין המים לא עמדה בתקן החדש של , עד להקמת המתקן החדש. צאלים

כדי שנקבל אישור להמשיך להשקות במי ₪ משרד הבריאות ולמעשה אולצנו להשקיע שני מיליון 
 .את כרמי הזיתים, שיוצאים מבריכות הביוב, "המטוהרים"הביוב 

 0512אפריל 
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 מחוץ לתחום

אחרי מחלת . השבוע נבנתה גדר סביב הרפת על מנת למנוע כניסה ממי שאינו עובד עם הפרות
 .ידי חברת הביטוח לבנות את הגדר-הברוֶצלוזיס הקשה שתקפה את הפרות ואת כיסנו נדרשנו על

 . ד בלבדאני מתייחס כאן לאובדן אח

הלכנו לרפת על מנת , "ויטמן"בשנותי הראשונות ברביבים טיילנו לרפת על מנת לשתות מים קרים ב
כשהיתה תקלה במקלחת המשותפת התקלחנו , לשתות חלב ישר מהמיכל כי הפרות היו בריאות

 . במכון החליבה

וד בבית הספר ע. גידלתי ברביבים ארבעה ילדים ואחד המקומות שאהבנו לטייל בהם היתה הרפת
, ליטפנו את העגלות, היינו מטיילים בין הסככות". ריח הזבל ניחות חציר"החקלאי התאהבתי ב

ביונקיה היינו מרותקים להגמעת , צפינו בהשתאות בחליבת בפרות במכון וזרימת החלב למיכל הגדול
לפני שליקטנו לא , שיאו של הטיול היה במרכז המזון בתא של הכותנה. העגלות מבקבוק הנקה גדול

משחקים שונים המציאו הילדים כשהם רובצים בתוך . בטנים מהשחת שהיתה באחד התאים
 .עוד כרסום במונח ילדי המשק. כל אלה יימנעו מילדי הדורות הבאים. הכותנה הרכה

 0519אוגוסט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מיקה קוה: צילום. 51-ומאחוריה הגדר הישנה משנות ה, הגדר החדשה
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 גידולי שדהענף 
 

 
  עברה דירה והחליפה דיירים

, "אזור חקלאי"נבנתה בהסככה . על הגבעה בין גדר המשק לבין מפעל רביב עמדה סככה של השלחין
כל זה כידוע כבר . דירים-ון'רעלים וחניית הלילה של הגהמחסן , ליד ריכוז הצינורות והטפטפות

ם וכאן עברו "שהתקבלו מאבשלו חי אדמהשל תפובמקור הסככה נבנתה לאחסון זרעים . היסטוריה
למעשה היו אלה שתי , הועתקה הסככהרביב עם התרחבות מפעל . חיטוי וטיפול לקראת הזריעה

עם , במקביל. של הלול 'ליד שטח א: בשלמותה לאזור חקלאי יותר,  1669-סככות שהשניה נבנתה ב
שעברו ם שולחים זרעים "יח. (י חבל מעוןישוב) ם"מיח החלפנו ַסּפק והזרעים נקניםר "הקמת שחרו

. בחין שהסככה היתה מלאה במיכליםהההולך מסביב לקיבוץ . כך שלא היה צורך בסככה חיטוי
. טון לאחסון 055שווק ונותרו )!( טון  3,555, היבול. ר גידלנו בקיץ בצל בשטחים שלנו"במסגרת שחרו

 . עד שנמכרהבצל אוחסן בסככה 

עבור ר למאכל "שהובאו משחרועם הבוטנים  עסָ -אוחסנה בה הַרמ  : הסככהשימוש חשוב נוסף של 
 . החברים

 0551ינואר 

 

 
 ר"תפודי שחרו

 .ר תפסתי אותו בעמק החולה"על מנת לקבוע פגישה בשחרו דרומייורמי כשחייגתי לנייד של 
ווח ר הסתיימה בר"בשחרו 0553שנת . השיב לתמיהתי על מעשיו בצפון, "זורעים תפוחי אדמה"

דונם  0,555-כ: ר הוא תפוחי אדמה"הגידול העיקרי בשחרו(. הקרוב" בענינים"פירוט ב)מכובד 
הלילות . מדי שנה בנובמבר מתחילה עונת ההוצאה ברביבים. ר"ומחצית מההכנסות של שחרו

שטחי רתמים )בלב הנגב (. סתיו מוקדם)הקרירים בעת הזריעה נותנים לנו יתרון של הקדמה בשוק 
באדמות הכבדות של (. ס'מקדונלדל)ולתעשיה ( סתיו)רעים וחולית מגדלים תפודים ליצוא , (לשעבר

היקף השטחים יוצר . לשוק( זירהדֶ )תפודים  ור חילובשטחי בר( אביב)רעים מגדלים תפודים לזרעים 
 .רציפות בין סיום הזריעה בשדות המאוחרים לתחילת ההוצאה בשטחים המוקדמים

 ? בעמק החולה, ר"מנהל התפעול של שחרו, ומיאז מה מחפש יורמי דר
" םכָ שָ "ב וחי אדמהזורעים ומוציאים תפ: עבודות חוץמר הוא "מקור הכנסה חשוב של שחרו

 .עוז-ובעמק החולה ומוציאים בנחל( שותפות כפר עזה ומפלסים)

 ל ידיעטון שמובלים  195באותו יום הקומביין הוציא . יצאתי לשדה  ברעים ועליתי על הקומביין
עצמו  על הקומביין( י תאילנדי"ע)התפודים עוברים מיון קל . (ישובי חבל מעון) ם"רומיילי למיון ביח

כדאי להזכיר  …מסתבר שלאירופאים זו ההוכחה שהתפודים טריים. אך נותרים עליהם גושי אדמה
ה שמנסים דן יוצר בוצ-מפעל השפ. בית-פרט לשטחי רביבים, דן-ר מושקים במי שפ"ל שטחי שחרוכש

בסיום הביקור הגיע לשטח נציג של חברה שמבצעת ניסוי בזיבול תפודים בבוצה שנשארת . לנצלה
 .עתידי מיזם סוג של. מקומיים מטיהור מי ביוב

 0552מרץ 
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 האדומים יוצאים

 905)א של רביבים "זו העונה שתפ. מוקדם-לא מכבר התחילה עונת ההוצאה של תפוחי אדמה סתיו
רתמים )חולית ולב הנגב , ר ברעים"א של שחרו"מקדימים את כל תפו( חלקות חמשם בדונם מפוזרי

הגשם מקשה על הוצאתם בצפון ואנו ביתרון כי כל . הקריריםהקיץ וזאב בגלל לילות (. לשעבר
 . לשוק המקומי משווקיםהתפודים 

קדמית מחשש הפעם ברכב עם הנעה , יצאתי לשדה. טון לדונם חמישהעד  ,היבולים השנה גבוהים
. 0511מערבה עד לחלקה שצמודה לכרם הזיתים -של הלול צפון' משטח ב. שקיעת בחול העמוק
-משאיות פול שתי, קומביינים שלושה, רוזן-מוציאים היום את הזן אדום: השטח בשיא הפעילות

 טון והם מובלים על משאיות של תחנות המיון 75-ביום עבודה מוציאים  כ. טנדרים שני, טריילר
 .הדרישה של השוק פי-לקצב ההוצאה נקבע ע! סות-םר ארבעעל כל משאית מועמסות . בצפון

 .עמרי קלוסקיל, כשמסתבכים קוראים לעזרה מקומית. ר"ידי שחרו-כל הלוגיסטיקה מנוהלת על
גניבת . העזרה המשמעותית של רביבים היא בשקילת המשאיות על המאזנים שליד ביתן השומר

, איציק נוסע, הם הולכים, איציק מגרש אותם", ואים מתבצעת בעיקר בלילהי הבדיד-לתפודים ע
על גניבת ציוד . הגניבות היא מקדמת דנא" מסורת"ותיקים אומרים לי ש..." הבדואים חוזרים

 .התגברו לאחר שהצנרת ממתכת הוחלפה בפלסטיק

על חלקה , תפודיםהלהפסיק את גדילת לפני סיום העפתי מבט על החלקות שהנוף שלהן נשרף כדי 
מי . על קרקעות טללים" גוֶא "יס בשדרות ואל עבר החלקות המתחרות של 'שמיועדת למפעל תפוצ

 .ההוצאה תימשך עד פברואר. שרוצה לטייל בשטח מומלץ שיגיע על רכב מתאים

 0510ינואר 

 

 

 מבט נוסף על חג המים

זו חלקת תפוחי אדמה , יונותהרוכב על אופניים  לכיוון צאלים יהנה לראות כתם ירוק צמוד לד
. הכביש חוצה את החלקה והיא כוללת קרקע של רתמים לשעבר. שנזרעה בספטמבר ותשווק בדצמבר

 2,555שבשיאו עיבד כתם ירוק זה הוא מעין מצבה בודדת שנותרה מכל שטחי ענף השלחין המפואר 
 .שנה 05 השדות החרבים הביאו אותי להרהור על חג המים שלא מכבר מלאו לו. דונם

המים שהובאו לכאן אחרי מאבקים קשים . חג המים היה נקודת מפנה בהתפתחותה של רביבים
 . איפשרו את עצם הקמת הישוב והשמחה היתה רבה

המים זכויות . מטע הנשירים הוחלף בכרם זיתים שאינו צורך מים שפירים? היכן אנו עומדים כיום
דונם  755דלו השנה רק יבשדות רביבים ג. ר"טחי שחרוהשפירים שנותרו לנו הועברו ברובם צפונה לש

דונם בצל אבל  355בשטח סמוך הוצאו לפני שבוע . תפוחי אדמה שנזרעו בספטמבר וישווקו בדצמבר
 .הם גודלו בעיקר על מים מליחים

לפני . המיכסה קוצצה בחצי. מיליון קוב מים שפירים שניבתקופת השיא היתה לנו מיכסה של 
כמות מים . ר"אבינעם בשחרו. נותר אחדכיום . ם"שלחין ור, חברים בפלחה 35בדו שלושים שנה ע

אז מה אנחנו עושים בבית . בנוי משקים את הדשאים במים מליחים. נוספת משקה את פרדס הבשור
ואולי . הכמות זניחה. משקים את בעלי החיים וגינות הנוי? עם המים השפירים כעבור שני דורות

התייקרות תעריפי  -ההיגיון הכלכלי ! ?קשישא שלא רצה לממן הבאת מים לנגב-אשכולבדיעבד צדק 
 .צפונה –דחק את רוב השימוש במים מרביבים  -ושחיקת התמורות החקלאיות  המים

 0550נובמבר 

 
 .ויש מדור נפרד על תולדות הפרדס. ר"ומיכסת המים הועברה לשחרו 0510-נעקר בפרדס 
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 ריהההיסטו -' חלקה א

דונם לקראת נטיעת כרם זיתים בעוד מספר  013של הלול שבכניסה למשק יושרו ' בהמשך לשטח ב
הוא קו המים הראשון שהוצא , מפורק שנראה במקביל לכביש צאלים( אסבסט)קו צינורות . חודשים
 .משמש עתה לסימון גבולות הנטיעה, מהקרקע

כונתה כך היות  'חלקה א. ן בשטח הקלבגידולי שלחי קו המים הונח בשנות השישים כשהתחלנו
לשעבר ועל מתחם " הניסיונות"למעשה כרם הזיתים החדש משתרע גם על שטח . שהיתה הראשונה

 . וחלקת החוחובה( נעקרו עתה)מהניסיונות נותרו זנים שונים של אקליפטוס . הקומפוסט ההיסטורי

שובר הרוח לפרחים בתוך חצרות ש יפניםיגידלו שם ס". סטורייםיה"היו מספר גידולים  'חלקה אב
בעזרת הפלפל נקטף בידיים . בנוסף לתפוחי אדמה וחיטה זכורה חלקת הפלפל .תירס... שלהם היה

, הראשון אחרי הצלחת הקידוח, בשנות השבעים. ל"לה יוגב ז'יענק ידי-למתקן המונורייל שנהגה ע
 . לייצור סוכר בקרית גתמפעל " סוגת"קיבלנו מים מליחים בהם הושקה סלק סוכר ששווק ל

בראשית שנות ". משתלות רביבים"בשנות התשעים גודלו בחלקה פקעות סייפנים והחלקה שוייכה ל
 .על מי ביוב, אספסת לקציר ירוקהאלפיים הרפת גידלה  בחלקה 

-בשנות השבעים הותקנו על קווי ההשקיה בר. היתה עמדת השקיה אוטומטית 'חלקה אבפאתי 
כל זאת . מדים ידעו גם להחליף קווים במקום השומר שעשה זאת לפניהם-הבר .םימדים הידראולי

 .אכן פיסת היסטוריה. מחשב השקיהעד שהותקן 

 0559אפריל 
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 פעילויות אחרות
 

   פיתוח אפליקציות -ליאון דוד 
בנק הפועלים ובנק לאומי השיקו לאחרונה פרסומות בכל 

וחות שלנו הלק: אמצעי התקשורת והמסר העיקרי שלהן
? מה זו אפליקציה. ייהנו מהאפליקציות המתקדמות ביותר

 הינה WAZE, לדוגמה. תוכנה קטנה במכשיר סלולרי
 .אפליקציית ניווט שכל נהג מכיר

מות חדשה צומחת ברביבים מראשית השנה והיא צוברת זָ יַ 
הלכתי למשרדים של אפרוחי רביבים לשעבר ליד . תנופה

אפורה הוקם סטודיו בשם בתוך הבטונדה ה. הכלבולית
Lions of David על פני שלושה חדרים : 

חדר עובדים וחדר הסבה ואירוח אשר עוצב , משרד קבלה
יזם שיש לו רעיון כללי מגיע לכאן על מנת (. מומלץ לראות)ברוח היזמות והוא משמש לאירוח יזמים 

ם היזמות הדיגיטלית הוא מקבל ליווי והדרכה צמודים בתחו –להפוך את הרעיון לאפליקציה 
עבורו את כל שירותי  תוהסטודיו מספק,  (לעיתים ליאון אפילו עוזר לו לאתר גם משקיע מתאים)

 .העיצוב והפיתוח ,התכנון

כשכיר במשרד פרסום וגם כעצמאי לקליטה והמשיך לעבוד הגיע לרביבים לפני שנה  ליאון דוד
הפרסום בחברת שיך לעבוד מכאן כשכיר מספר חודשים לאחר שהמ. במרחב הדיגיטאלי( פרילאנס)

 נשכרו שני עובדים מהסביבה. לולו הוחלט להקים יזמות-היה בידיו צבר הזמנות ויחד עם דוד בן
  .ניה שוורצמן'ולאחרונה הצטרף לצוות גם ז

מנהל צוות בתחום : ובעברית ,(Creative Director)דירקטור -מקצועו של ליאון הוא קריאייטיב
כיום הפעילות .  ועוד( רעיונאים)צלמים קופירייטרים , תחתיו עובדים מעצבים. יתהאומנות החזות

יצירת : לדוגמא. כלומר יצירת אפליקציות לטלפונים ניידים ( mobile)בעיקר בתחום המובייל  היא
 .משחק לילדים כאפליקציה המתאימה למכשיר הטלפון הנייד

כך למשל החל דיגיטציה של . בקיבוץ חדשניתירה מרכז יצ-כליאון רואה את הסטודיו כבית ליזמים ו
מחסן של : לכך מיועד החדר הרביעי במבנה. דרך האינטרנט םמוצרים מקומיים על מנת למכור אות

 .וישלחו מהמחסן ישירות למזמין, מחשב\מוצרים שיוזמנו באפליקציה

 0512אוקטובר 

 
 חשמל: מיזם חדש

 .כיום מדובר על שלושה מיזמים. רילאט נבנית פעילות חדשה ושמה חשמל סולא-לאט

המתקנים הוקמו . 'ג', שלושה מתקנים סולאריים בבעלות רביבים על גגות מפעל רביב והלולים ב. 1
ידי חברת החשמל -המחיר מובטח על. והתוצאות כבר מצדיקות את ההשקעה העצמית 0515בשנת 

שורת הרווח השנתית  -ו "ק 05כושר ייצור של  -למרות שהמתקן די צנוע . לעשרים השנים הבאות
 .ולדימיר אופנגנדן: אחראי על המיזם. ח"אש 355מראה מעל 

במתקן זה לא (. שווה לצריכת החשמל של רביבים)ואט -מגה 0.0ע מייצר "מתקן של חברת פס. 0
גם . המתקן עובד מחודש יוני האחרון. השקענו כסף ואנו נהנים מדמי שכירות עבור הגגות של הרפת

ח וסכום "אש 955-ההסכם רביבים תקבל כ פי-לע. ו מובטח לעשרים השנים הבאות"ר לקכאן המחי
 .המקשר לחברה הוא ולדימיר. נוסף עובר לשותפינו ברפת

ההרשאה למתקן . דונם מחוץ לקו הכחול של המשק יושכר לחברה חיצונית 055שדה סולארי בן . 3
בנוסף . ח"אש 755-נקבל מוערכים בדמי חכירה ש. זה התקבלה במסגרת ההסדרים בנושא רתמים

-מיזם זה יניב רווחים בעוד שנתיים. אנחנו ניכנס לשותפות עם החברה ונקבל את חלקנו ברווחים
 .המיזם נמצא עדיין בהליכי אישור מול מוסדות התכנון של המדינה. שלוש

 0513נובמבר 

 .טרם התקבלו האישורים לשדה הסולארי: 5105
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 פעילויות שנסגרו
 

 בפרדס אתרוגים חזיר 
, וקצר( ריק)מבנה ארוך : 'מי שצועד סביב הגדר מבחין בשני מבנים ליד שער היציאה לשטח לול ג

 .  1600שני המבנים הם שרידים לענף שהוקם במשק בשנת . ממנו נובחים כלבים שבהסגר

שאכלו ראש  055-ענף שעבד בו חצי חבר והגיע בשיאו ל. כזה ברביבים( אֵחר)היה דבר  -חזיריה 
אורי  נים היו הראשו יםהעובד. ל ואף של הצבא המצרי שהובס במלחמת קדש"של צה, שאריות שלנו
היה , במשאבי שדהשדה די ושלמד את סודות הענף מט, יואל תמירואחריהם  לוי-ה בן'ברגמן ויהודל

ַר  זכר בעלוני הקיבוץ הסתיר את קיום הענף ואין לו ". ענף הזבל"ז והעובד היחיד בצד עבודתו בכֵ המ 
נשלחה , ֶבקבה נהג צבי שָ , המשאית של המשק: סיפור משעשע ואולי בלתי נתפס היום. הימים ההם

שהיה צריך להביא  כיוון. ס החקלאי בנהלל"את הצפוניים אספו מביה. 'לאסוף את בני גרעין לנגב ו
ה כשהחזיר "הקטע המדהים התרחש מול הישוב הדתי כפר הרוא... אוחדו ההובלות -חזיר מנצרת 

 .רח מהמשאית לתוך פרדס אתרוגיםב

" תנובה" -התקבל חוק החזיר שאסר לגדל חזירים על אדמת הקרן הקיימת ומי שיגדל  1695בשנת 
 . סנקציה זאת הביאה לסגירת הענף ברביבים ובכל הקיבוצים. לא תשווק את החלב שלו

 0551מאי 

 

    שותפות פלוכר
, דיר-ון'הגדר ליד בריכת מקורות בכלי חקלאי ענק בצבעי ג מי שהולך סביב הקיבוץ יבחין בתוך

 !  "כלי" -אכן . ירוק -צהוב

לּו" שותפות שעועית" כשהחקלאות ברביבים היתה , בשנות השבעים. ֶכרהיתה בעיקר שותפות פ 
ין יהשעועית ורכישת קומבשל שיווק ההוקם שיתוף פעולה עם גבעת ברנר שכלל תיאום , אימפריה

עמרי  ל ידישנרכש ע, הקומביין האחרון. בשטחים של שני הקיבוצים שגידלו שעועיתמשותף שעבד 
לוֶכר, שניה כלשהו בהולנד-בשוק יד קלוסקי חיל ליד ברור דלה בתחילה בפלחה והשעועית ג. נקרא פ 

 1667 ובשנתבבית מאוחר יותר עברה השעועית לשלחין . מיזםהיה ממובילי ה שמוליק ריפמןו
המסמר האחרון ננעץ בגידול עם העברת המפעל לעיבוד . גלל חוסר ריווחיותהפעילות נסגרה ב
 . הובלת התוצרת עד לשם היתה יקרה מדי. למגדל העמקמברור חיל  השעועית סנפרוסט

עם פינוי הכלים החקלאיים לקראת הרחבת המפעל  נותר הפלוכר כמזכרת ? מדוע נזכרתי בפלוכר
 .... עשה הוא את שלו. בולטת מול בריכת מקורות

  0555יולי 
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  שנים למפעל השימורים 20
 1626-באחרי שפורק , האמת. במצפה, שנה למפעל רביב ואני הלכתי לשרידי מפעל פארן 35חגגנו 

ר "ביח)!(: "בעמודו הראשון " משמר"הודיע העיתון  1627בראשית . נשארה רק הרצפה למזכרת
 מאנשי המשק המרכזיים של, מן'אריאל קריצ". שימורי דגים וירקותראשון בנגב התחיל לייצר 

הוא זה שהשיג את . טכנולוג מזון, מן'הידע הגיע מאביו של קריצ. היה היזם של המפעל, רביבים דאז
תכנית ההשקעות של מפעל פארן עמדה על . רשרש-בעלת הזיכיון באום, האישור לדייג מחברת ספינז

לא ברור מהיכן גוייס הכסף אבל חלקו הושקע . סכום עתק לתקופה ,ותישראלי-ירות ארץל 15,555
 . הקיבוץ המאוחד ל ידיע

ירקות , במשאית שרבע מתכולתה היה קרח (לימים אילת)רשרש -המפעל שימר דגים שהובלו מאום
פלפלים ים נוספים היו שימורים של מוצר. שבע-ארשנקנו בשוק של עזה ועופות מהשוק של ב

על עטיפת הקופסאות נרשם . חברים 15המפעל העסיק . יין שיובאו מירדן-ים בחומץממולאים וצלפ
 . והן מוצגות כיום במטבח המצפה לאחר שנתגלו בארכיון תנובה" תוצרת משק רביבים בנגב"

להדריך את התעשיינים ( "משמר"ככתוב ב, "דרום פלסטין הצחיח)"מן בא לרביבים 'אביו של קריצ
ולמעשה סמך  לשיווק השאיר כאן את החותמת ההכרחית, סבל מהחוםת משגיח הכשרו .הצעירים

. מוצריםלא ניתן עוד להביא חומרי גלם או לשווק את ה עצמאותבפרוץ מלחמת ה. ..על היצרנים
התפוצצו והשתלבו היטב ברעש ( נקניקיות עם שעועית)נתרם לקיבוצים השכנים והיתר  המלאי המת

 . המלחמהבימי  הכדורים ששרקו

 0551טמבר ספ

 

  ריח הבצל עולה באפי
זו . מי שצועד בימים אלה סביב גדר המשק מרגיש היטב את ריח הבצל שמתפשט מהסככה ליד הלול

 . של הלול' והוקמה מחדש ליד שטח א" גבעת רביב"הסככה שהועברה מ

. ר"במסגרת שחרו, דונם בצל שגודלו בשדותינו על מים מליחים 055לא מכבר הסתיימה הוצאתם של 
שליש מהשטח . רוב השטח נמכר בשדה! טון 3,555-טון לדונם הביא אותנו ל שישהיבול טוב של 

נארז בקרטונים ונמכר בקצב , מויין בסככה שהוכשרה לכך במוסך רתמים, ר"שחרו ל ידיהוצא ע
 .  טון מאוחסנים ומריחים בחצר רביבים 955.  שמכתיב השוק

 על השדהחתום , מרכז השלחין רב  עמוס הוא , ָסהפו. יםבצל הוא אחד הגידולים הוותיקים ברביב
בתחילת שנות השבעים החלו לפתח זני בצל שעמידים להשקיה . המסחרי הראשון בשנות השישים

ֶדה השָלחין . 'סיונות בוצעו בשדה ליד ביר עסלוגיהנ. במים מליחים  -שנחשב גדול  -באותן שנים ש 
 . דונם 105היה 

ת של מרכזי וזועדות במחירי השוק והנווהלך במשך השנים לפי התנ גידול הבצל ברביבים בא
. אשתקד המחירים היו נמוכים לכן בעונה זו המגדלים בארץ צמצמו את שטחי המזרע. השלחין
 . נושקיבלמחסור בבצל בארץ ומחירים מצויינים : התוצאה. ר דווקא הרחיב"שחרו

  0551אוקטובר 

 

   משבר המים עובר ממולנו
דונם  09רגע לפני בוא הרומיילי ועליית הכורת על . מטע וראיתי חלקת משמש מתייבשתהלכתי ל

ראוי לסיכום סיפורו של המטע  .כך חולפת לה תהילת עולם. אחרונים של מטע הנשירים המפואר
חיסול מטע הנשירים ונטיעת הזיתים הם  . סיכום שהוא התחלה חדשה, מקיף יותר מבמדור זה

 . המים שישראל עוברת למשברמקומית בבואה 

, אנחנו מגדלים בצל, נוסף לזיתים. במים שפיריםדונם בלבד  105ברביבים  מושקיםנכון להיום 
מיליון קוב  שניאנו צורכים בשנה כ.  כל אלה גדלים על מים מליחים. בטטות ותפוחי אדמה, חמניות

ם שפירים אבל כמות בעלי חיים שותים מי. ר"המים השפירים שלנו משקים בשחרו. מים מליחים
שמותזים על הפרות על מנת לקרר  מים מליחיםהיא ( בחצר המתנה)המים העיקרית שנצרכת ברפת 

חלק מהנוי מושקה במליחים ובקרוב תונח רשת מים נפרדת להשקיית הדשאים במים  .את גופן
ת הוא לחסוך בהשקיית גינו, בעיקר לאחר נסיקת מחיר המים השבוע, האתגר שנותר. מליחים

היסודות לשינוי תפיסת המים . משבר המים המדובר אינו נוגע לרביבים, מעבר לזה. וצריכה ביתית
 יםקרמים מליחים בצנרת המים ה, שר החקלאות רפאל איתן – 1661: הונחו במשבר המים הראשון

עקירת  ועכשיו הגיע תור. כל אלה נראים כהיסטוריה רחוקה –מרכז משק  רפי שאול, לדירות
 . המים השפיריםהיא סגירת מעגל שהמשמש 

  0551אוגוסט 
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 העצים מתים זקופים 

עצים הועברו לבסיס חיל האוויר  35, הלכתי לחניון התמרים לאחר שקראתי בעלון שהחלקה דוללה
אבל אין להם , זקופים עדיין, עצי התמרים הוותיקים. כואב הלב לראות את מצב החניון. בחצרים

, (בתהליך התייבשות מתקדם( הועברו מהבוסתןש תיקי העצים במשקמוו)הזיתים , צמיחה צעירה
מספר שיחים יבשים מזכירים את , רבוחגי שבועות הפך לשדה שעליו פקנקנו בהדשא בין התמרים 
 . ו בשבט"באחד מחגי טכאן גינת הנוי שנשתלה 

טלני התרחש כאן חיבור ק. אחרי כחצי שנה שהשטח לא הושקה התוצאה המעציבה אינה מפתיעה
לות של שכנינו במערכת ההשקיה לבין סיום חייה של משאבת המים של באר משה שבעזרתה בבין ח

 . הושקה כל החניון

כל זה קורה כשמים מליחים ... ביצוע גזר הדין נדחה מעט. גוססים, רובם בני חמישים, עצי התמרים
המימון בינתיים . ההקרן הקיימת הבטיחה להניח באתר מערכת השקיה טמונ. להשקיה לא חסרים

 . אמורים לממן חלק מהמיזםחיל האוויר התמרים שהועברו לבסיס . מתמהמה

 0551דצמבר 

 

היה מי שערער  .כעבור שנים עלתה הצעה לטעת זיתים במקום כל החלקה: 0510עדכון מאי 
  ...ההבטחה עדיין על הקרח אבל לא כל העצים מתו ,שנים 10עברו . במזכירות וגם הבטיח להשקות

 

 
 העצים היו זקופים  

כהשלמה למה שכתבתי בשבוע שעבר על העזובה בחניון התמרים אספר הפעם על ימיו היפים של 
הגידול . ֵתי המצפהכהתכוונו למטע שבַיר  " המטע"בשנות החמישים כשאמרו ברביבים . המטע

ים לבין שנות הארבעשניטעו בשגם בהם הבחינו בין ותיקים , העיקרי במטע היה אמנם התמרים
 . מטע רימונים וחלקת תפוחי עץ, כרם זיתים, ממשיכיהם

הערכת הקיבוץ . למי שאהב חקלאות, הרבה חקלאות לא היתה כאן והעבודה במטע מאד ֶנחשבה
תנה בצ הירידה ". בשדה"י אחד הנוטעים יד-לשהוכנה ע( ָחלבה וכאלה)יפור ארוחת בוקר 'לעובדים נ 
במטע התמרים בוצעו עבודות . י נראו ברביביםשים בקואופנים וטרקטור, לשטח היתה רגלית

בניית ארגזים סביב החוטרים  -ז ורגיא  . טיפוס על העץ להסרת קוצים -ץ וקי: ייחודיות לעצים אלה
התמרים  -ַהבחלה . להפרייתם, איבוק ידני של עצי הנקבה, כדי שיצמיחו שורשים לקראתם נטיעתם

  . שהובחלו במבנה מיוחד" לח"היו מזן 

 .אחרי הגעת המים המתוקים מירוחם, 1609-היתה ב, על מים מתוקים, תחילת המטע הנשיר
מוָזה וכרם עם זני מלכההֶ , קוקבהחלקות הראשונות שנטעו היו אפרסקי בֶ  המטע . ָדנוג וָאלפונס, ר 

 . ל"הנשיר ניטע באדמות הקלות וגם הוא כבר ז
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 רקוויאם לבית קירור

 תארבע בין המחיצות הפנימיות: ה התחילו לעבוד בבית הקירור על מנת להופכו לכלבוליתבימים אל
מהקומה השניה הוצאו מכונות הקירור . ר"מ 355, חדרים נהרסו ולפתע התגלה אולם רחב ידייםה

 .ואולי יימכרו למישהו. ששופצו אך לפני מספר שנים

בארכיון מצאתי מכתב אל . יה הבחלת תמריםועיקר ייעודו ה  1699בית הקירור התחיל לעבוד בקיץ 
במשרד החקלאות מאשרת הקמת בית קירור בגלל )!( ועדת האריזה "ש( מרכז המשק) משה אולניק

י קירור לטמפרטורה של מינוס יד-להבחלת התמרים נעשתה ע(. 1693" )המרחק שלכם ממרכז הארץ
ית בית קירור ועד לביצוע נזנח ענף מההחלטה על בני. טון 055הקיבולת של המבנה היתה . מעלות 12

במהלך השנים שימש בית  …הסתבר שהתמרים לא מבשילים כאן מחוסר יחידות חום. התמרים
 . לתעשיית השימוריםומשמש ( שבועות 9)אפרסקים , (למשך חצי שנה)דונה פָ הקירור לאחסון אגסי ס  

, סולל-פטריק כהן, רביב קסיוייהודה אחריו , אחראי על בית הקירור אריה גריןשנים רבות היה 
של  םבצלי, בשנים האחרונות אוחסנו במבנה פקעות של סייפנים. לינדנר בולבולשלמה דודו עפרון ו

ו של בעלי 'טנדרים מסוג פז: התמונה שזכורה. רוב עסקי הקירור היו במחשכים. שושן ואפילו ביצים
יובל עמית וקורן  ל ידיהקירור ע ממיינים אגסים בסככה שנבנתה בחזית בית שבע-ארבסטות בשוק ב

( יראון) אורי נירהמתכנן היה . מפעל הבניה של הקיבוץ המאוחד ידי-להמבנה הוקם ע. חכלילי
 . התוכניות של המבנה נשמרו. מהנדס במחלקה לתכנון

מתייעץ עם  1699-במרכז ענף הבניין שהיה , עודד ברזלי, למרות שחלפו עשרות שנים, בימים אלה
 .0553-בלכלבולית שמתחייבים מהסבת בית הקירור דבר השינויים אורי ניר ב

 0553ספטמבר 

 

 הסוף –פרדס הבשור 
 .בימים אלה ייעקר הפרדס שלנו שליד קיבוץ מגן

יחד עם פרדסים נוספים שהיו  1692בשנת היהודית י הסוכנות יד-לניטע ע –דונם  095 –הפרדס 
בדה את הפרדס וההכנסות של השנים יהסוכנות ע. אמורים לעבות את אמצעי הייצור של ישובי הנגב

קבלת הפרדס לוותה . הועבר הפרדס לרשותנו 1673בשנת . הראשונות כיסו את ההשקעה שלה
שכן היה ברור שאחזקתו כרוכה בהעסקת שכירים רבים ולכך ברביבים בוויכוחים והתלבטויות רבות 

שנפטר לא ( מעגן מיכאל) בוריס גלאשה ובר, ועדת המשק של הקיבוץ המאוחד. התנגדנו באותן שנים
נאמר שקבלת , כמו גם בהחלטת האסיפה של רביבים, לוותה את התהליך ובהחלטותיה, מכבר

שדה לדוגמא המירו את הפרדס בשטח -משאבי. הפרדס היא זמנית עד שיומר באמצעי ייצור אחרים
 .שלחין ליד גבולות

באופן לא מפתיע בחר . הל מטעמנו את הפרדסליווה וני שלמה בולבול לינדנרבמשך עשרות שנים 
את  ביצענובתקופה מסוימת . בולבול בפרדסנות כנושא ההתמחות שלו בלימודיו בפקולטה לחקלאות

י צוות שכלל יד-לבוצעו עהאחרות העבודות . י ערבים מרפיחיד-לכל העבודות פרט לקטיף שנעשה ע
וכשהוא סיים החליטה  אברום נאמןהנושא  מאוחר יותר ריכז את. ומתנדב יוסקה רותם, את בולבול
 .שכיר שניהל את הפרדס עשרות שנים אשר דייןלהעסיק את )!( האסיפה

השטח . הדרים ייעקר. ק.י ב"שנוהל בשנים האחרונות ע, הפרדס: נכתב 0511מינואר" בעניינים"ב
אספקת מים ן יגדילו את חלקנו ב"מי השפד. השטח נשאר בבעלות רביבים. ר"והמים יועברו לשחרו

 . ר"לשותפות שחרו

 .שנה 25-אמנם באיחור של כ, החלטת אסיפת רביבים להמיר את הפרדס קוימה
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 גידול ואימון יענים
 

   היענים מתרבים

. הם נצבעים. הם רצים. הם גדלים. הם מתרבים. ההולך סביב המשק מבחין שמשהו קורה ליענים
 . נההיום כבר השת ,מה שראיתי אתמול

עשר  ובה מול המצפה מתממוק, חזקיהו איימיבאחריות , 'הגיל הרך'. יש לנו קשר לארבע חוות יענים
עם . חודשים שלושההאפרוחים בני יום שבקעו במדגרה שלנו בקיבוץ בארי חיים כאן . חצרות לפי גיל

שוֵלי פי -גולדמןגולדי ון 'גשבאחריות " גן"הגיל הרך הם מועברים לתקופת סיום  . נת החי החדשהב 
מכאן הן . ונוצותיהן שחורות העלו בשרכבר  העופות. כל גיל בחצר נפרדת -שוב למספר חודשים 

חוות הפיטום . אחרי פיטום של מספר חודשים יישלחו לשחיטה. יעברו לחוות היענים בקצה המטע
 . בה מוטלות הביצים שגולדי אוסף ושולח להדגרה בבארי -היא בשכנות לחוות הרביה 

החודשים שלהם כאן הם מפוטמים  שלושהבסיום . בחווה של איימי מאומנים גם אפרוחים של בארי
איימי -הם בוגרי גן. הנוסע  יבחין בחצר אחת של צעירים. שבצידי כביש צאלים OSCOבחוות  
 . בימים אלה מסתיימת עונת ההטלה וההדגרה של היענים. מרביבים
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 ?  דולר 0,111-בתיק 

בימים אלה . ליוניםידובר על מכרה זהב שיכניס לנו מ. היו תקוות גדולותו 1662-בההתחלה היתה 
שנה לאחר ייסוד . זכרים 105-מטילות ו 355מהם , ראש 205נסגר סופית ענף היענים שבשיאו הקיף 

ההצלחה . הענף הוקמה שלוחת האימון כעסק נפרד שהתמחה באימון אפרוחים עבור מגדלי יענים
, דני שחף ,גולדמן גולדיון 'ג, חזקיהו איימי: עבדו בשתי השלוחות, בשיא. קצועית היתה גדולההמ
תאילנדי ועוד שני , נער מטללים שהגיע עם היענים שנרכשו מהם, (קיבוץ רעים -נציג השותף ) ופג

 . זמניים

ענים בדרום היתה במחלה שתקפה את עדרי הי, כנראה, העיקרית. לכישלון הכלכלי היו מספר סיבות
הסבר . עד שדרום אפריקה חזרה לגדל, אפריקה שכתוצאה ממנה נסקו מחירי המוצרים למספר שנים

תיק בת כיום סתפקודולר הנשים מ 1,555-במקום תיק מעור יען שנמכר ב. שינוי האופנהאחר הוא 
יקים קריסת המחירים מוטטה גם את מפעל הת. המיתון העולמי עשה את שלו. שקל 05-יען ב-דמוי

כיום כלל לא ניתן ! דולר לעור של יען אחד 355התחשיב התבסס על . עוז-שהקים קיבוץ בארי בנחל
 . למצוא קונה לעור ומחיר הבשר אינו מכסה את ההוצאות

תנו במתנה לנגבמתקן ברוב היענים נמכרו ל חלקת . הסובארו נגנב. יענים בלהב-צמח והאחרונים נ 
, גולדי. ים קונה למעט הציוד שנותר בשלושת אתרי היעניםהאספסת בדרך למצפה תיובש ומחפש

 . כך חלפה לה תהילת שנות התשעים. עבר למפעל, אחרון העובדים

  0550ינואר 

 

 
 

  



047 

 

 פעילויות משקיות כלליות
 

 
 קיצור תולדות החשמל 

שעון החשמל  פי-לע. החשמל של רביבים מגיע במתח גבוה אל המרכזיה הראשית בביתן השומר
שעה -ואט-מיליון קילו 15-מיליון שקל עבור כ שנישם אנו משלמים לחברת החשמל מעל שמוצב 
 . מרכזיות חלוקהשלוש ממרכזיה זו החשמל יוצא במתח גבוה ל. בשנה

גנרטורים בתוכו הוצבו ההיות ש" בית הגנרטור"בפי חלק מוותיקינו עד היום החשמליה נקראת 
את . קרוב לעשרים שנה היינו יצרני חשמל. 1690ת בשנ רשת הארציתלפני שחוברנו לשספקו חשמל 

ָטה גנרטור נוסףבוָדה ו גנרטורים מתוצרת שניעיקר העבודה עשו  בודה אחד ניתן כשי לחוות זהר . ֶננ 
 . של הלול' שבסמוך לשטח א "מוזיאון הפתוח"השכנה והשני הוצב ב

 במרכזיה , (רפת ושכנים ,'ללול אחשמל מספקת ) למרכזיה : ההולך הסקרן יפגוש את המרכזיות
ענף , חלק מהקומתיים, לשכונת המצפה( החשמליה) אומרכזיה , (אולפן ושכנים, לשכונת המטע)

ֶתֶקת החשמליה מַגֶבה אותה מוצב לידשגנרטור וולבו . והמזון ושכני כוָלה מוש  הגנרטור . בתוך מ 
שָ (. רבמחי)מופעל אוטומטית בשעות השיא  ים שאר הצרכנים מקבלים חשמל מ  שמותקנים על ַנא 

 . בתוך מבנהעמודי מתח גבוה ואינם 

  0551מרץ 

 

 מסריח אבל פחות 
גם לא , אמנם לא שפירים. אלף קוב מים 105כאן מייצרים מדי שנה . הלכתי לבריכות הביוב

ה מדירות יפָ 'צנרת הביוב מנקזת את כל הג. מטוהרים אבל בהחלט מתאימים לגידול אספסת
ושופכת הכל לתוך  -אלה היצרנים הגדולים  -המטבח ומהמכבסה מ, גרההמד, מהרפת, החברים

מצון וממנה להשקיית יהמים עוברים לבריכת ח... לאחר ששקע מה שבדרך כלל צף. בריכות שיקוע
ברוב חלקי הארץ . מייצרים מזון ירוק לרפת -שהם מחוץ למיכסה שלנו  -מים אלה . דונם אספסת 95

ברביבים מספקים ירק לחולבות כל השנה וזהו . וירובגלל מזג הא, ת השנהלא ניתן לגדל ירק בכל עונו
 . אחד ממפתחות ההצלחה המקצועית

המתקן שודרג , במימון המועצה, כשלושלפני . מתקן הביוב ממוקם בין החממה לבין בריכות הדגים
 . מטופח ומשולט כראוי, והיום האזור נקי, גודר מחדש: מבחינה בטיחותית

 0551פברואר 

 
 יעד מומלץ להליכה    -ש "המט

הכלים (. ש"מט)מצון חדש לטיהור שופכין יבימים אלה הוחל בהזרמת הביוב של רביבים למתקן ח
חודשים ושינו  ארבעהעבדו כאן במשך , "כוכב הדרום"בעליו של , שהוהכבדים של הקבלן ָסמי דרא

למטייל הסקרן . כביש צאליםליד ( דונם 25)הקרקע של מה שהיה שדה אספסת  לחלוטין את פני 
הזיתים החדש שבפאתו חלקת  כרםמצפון יראה את . מומלץ לעמוד על הסוללה ולהשקיף סביבו

בהמשך . ממערב בית הבד ובמזרח חלקת תפוחי אדמה ושדה אספסת יפהפה של הרפת, המארולה
 .  הישנים" סיונותיהנ"באזור )!(  1662נראית חלקת חוחובה שגוססת משנת 

הביוב . מצון גדולה עם מחיצות גומייבריכות שיקוע  ובריכה ח שלוש: נוי משני חלקיםש ב"המט
מסולקים בעזרת ( מצוןימי הביוב לאחר הח)מי הקולחין . ק לבריכות בגרביטציהשזורם מהמ

המים יוזרמו לחלקת , לאחר שייפסק החלחול והבריכה תתמלא. תקןיהמשאבה שניצבת על דופן המ
 . במקום שהיו חצרות היענים, חלקה תיזרע בצמוד לכביש הכניסה לרתמיםה. (ירק לרפת)זּון 

. שנהמטוהרים להשקיה במהלך הק מים "אלף מ 135-ח והוא יספק כ"מיליון ש 1.9ש הושקעו "במט
המתקן מוקף גדר ומכיוון הכביש . כתשלום עבור המים 0555-ן"י  ריד-לחלק מההשקעה תוחזר ע

 . בני אוסדוןהיה בידי  מיזםניהול ה. אית וגדר נוספתבדו-הראשי מוגן בחפירה האנטי
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    קיצור תולדות החממה
וכמקומות עבודה , יותרמתוחכמים , שנה חיפשנו כיוונים חדשים לחקלאות 05-ללפני קרוב 
יה)הלכתי לחממה שבגלגולה הראשון גידלו בה עציצי נוי . למבוגרים יב  ל  בריבוי ( ַכף הקנגורו, ק 

במקביל התחילו . ל"אה לעציץ המוביל שקנה לו שווקים בחובמשך הזמן הפכה הפימילֶ . גטטיביו
כל . מבטיח ומתאים לקיבוצים, שנקטף על ידי קומביין, בהשרשת חוחובה שנראה כגידול תעשייתי

סביב לחממה . נראה די נטוש, פרט לגידול פימילאה כצמחי ֵאם, אלה גודלו במבנה הראשון שהיום
 . קור/ית נבנו עם הזמן סככות צל לצמחים שרגישים פחות לקיצוניות חוםהמקור

היה זה צעד . תרביות רקמה של זני סייפנים שפותחו במכון וולקני גידלנולקראת סוף שנות השמונים 
כעבור מספר שנים הוקמה המעבדה ועברנו לייצור עצמי של . ראשון בהחזרת הסייפנים לרביבים

אבל הגידולים המובילים היו ( וליצוא" דרך השמן"ל)גודלו שתילי זיתים כן -כמו. תרביות רקמה
דונם  0.0: בתחילת שנות התשעים נבנה הקומפלקס המרשים ביותר. פקעות סייפנים ובצלי שושן

 ". משתלות רביבים"החממה הפכה חלק בלתי נפרד מ. אטומים בפני חרקים ושאר צרות

 0551יוני 

 

 טיול לאזור המיליונים 
. מתחילים בכרם הזיתים בן השנתיים שצמוד לבית הקברות. ה לטיול שבת עם פרוס הסתיוהצע

. את העציםיח כדאי לחצות את החלקה לרוחב השורות ולהר, העצים כמו צומחים על שמרים
. הטיול העיקרי לכאן יהיה בעונת הפרי, מושכים לכיוון הפרדס שלאחרונה הוקמה בו סוכת גפנים

. ו לקראת הפיכת המתחם לשדה מספוא חדש של הרפתיושרצרות היענים יגלה שח מערבהמבט 
. בכך הושלמה מהפיכת המים מתחילת שנות התשעים. לכרם הזיתים החדש שניטע לא מכבר, הלאה

באותה תקופה גידלנו . אז התקיים ויכוח באסיפה האם ראוי לחיות ברביבים ללא מטעים סביבה
 ! דונם זיתים 1,055והנה החזון הולך ומתגשם וסביבנו . דונם בלבד 255-נשירים בהיקף של כ

הבריכות . ת הביוב החדשותמבט נוסף על הירוק המרשים מומלץ לשלוח מעל הסוללה של בריכו
מהבריכות . המים שיופקו מהמתקןאת איכות מצון ויעל מנת לשפר את החוזאת מאד בשטחן גדולות 

בגאולה החלקית  פעילות ובינתיים להסתפקראות בו לכיוון בית הבד שעדיין לא ניתן למוצע לעלות 
באזור הפיתוח שלנו בו מושקעים ממש עכשיו מיליונים  נעהמסלול  המוצע . שבאה לחורבות החממה

העצים . ו בשבט האחרון במורד גבעת מקורות"ואם נשאר כוח כדאי להעיף מבט על נטיעות ט. רבים
 . ומתחילים להציץ מתוך מגיני הפלסטיק בהם נעטפ

 0550ספטמבר 

 

 תורנות פריקה ודומיה  
טון  05פרק , ַסע-םהפעיל את הָר  ,רומייליטריילר של -כשהלכתי ליד סככת הבצל נכנס לתוכה הֶסמי

אחת התורניות המעיקות שהיו " תורנות פריקה"כך נזכרתי ב. שניות 35-כל זה נמשך כ. בצל והסתלק
המסוע והמאניטו כשהיתה מגיעה , ֶפלוהש, ותהמכול, לפני תקופת המשטחים". רביבים הקטנה"ב

. תורני הפריקה חלקו את המגוון במחסנים שונים במשק( בדרך כלל בערב)משאית עמוסת סחורה 
. ופחים למסגריה( צמוד לסילו)למחסן אספקה ( ג האחד"ק 155) כוספההפריטים הקשים היו שקי 

 ... תורנות פריקה של בחורות נקראה הלידה

בישול חודש , ס"השכבה בגן ובביה, נויות מימים רחוקים ראוי להזכיר גם לינה בגןכשמדובר בתור
בחצר או בבתי  -שבוע שמירה , תפישת עופות"! אימהות לתינוקות יתנו שבוע בלבד" -( פלחה)ֵריר בב  

 . י בחורות לאחר לידה"ניקוי השירותים והמקלחות הציבוריות שנעשה ע -סניטריות . ילדים

הומצאה בשנות החמישים כשהגיעו מהפלחה משאיות עמוסות בחבילות חציר או " קהתורנות פרי"
ֶפל והש. טֵריילר-לומגיעות היום על פ -שגדלו עם השנים לכדי חצי טון כל אחת  -החבילות . קש

 ... שמצוייד במזלג מיוחד פורק אותן בזוגות

 0550מרץ 
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 חזרנו לעמק שרה

 .שכן רביבים כבר הייתה בעמק זה, וו'ז-רה יש מהדהבמעבר המתוכנן של מפעל רבל לעמק ש

הוקמה כשותפות לעיבוד שדות בשנות ( דה בוקרש, שדה-שאבימ, ביביםר, צריםח) ש"חרמ
עמק שרה הוא שטח . שבע-בחלק בו נמצא כיום האזור התעשייתי של באר, החמישים בעמק שרה

השטח . ל''בת של הקק-חברת, י הימנותאיד-לבשנות השלושים השטח נרכש ע. נרחב בדרום העיר
השטח חולק , בכדי למנוע חזקה על הקרקעות. נמסר למינהל מקרקעי ישראל וזה החכירו לבדואים

 .כל שנה קיבל פס אחרהוחלף וכר חולפסים וה

 . שבע שעד אז זרמו לוואדי-ש הוקמה על מנת לנצל את מי הביוב המטוהרים של באר"חרמ

הוחלט לבנות מאגר שיצבור מים במשך ( בעיקר לגידול אספסת)שנות עיבוד של השטח  05-כעבור כ
( אלף קוב 255)המאגר . לא רק מה שזמין בעת ההשקיה, כל שעות היממה וכך ינוצלו כל מי הקולחין

ש "סקת החליפין עירית באר שבע קבלה את שטחי חרמיע פי-לע. הנבנה ליד מכון הטיהור של העיריי
פינה מינהל מקרקעי , לפי הוראת משרד החקלאות, ובתמורה. הלהקמת אזור התעשי( דונם 1,555)

חצרים . ם  ובנפרד לשדה בוקר ולנבטים''ישראל את החוכרים הבדואים והעביר את השטחים לידי ר
 .ושדה בוקר פרשו מהשותפות בסוף שנות החמישים

רישות , חדשהקמת מכון טיהור , דונם 2,555על  היתר עיבודקבלת : המיזםהוביל את  יוחנן שביט
שנים רבות לאחר בליווי תחילה כמרכז המשק והמשיך  -השטח החדש ובניית המאגר ומכון שאיבה 

 .מכן

משם . ליד שדה תימן, בצפון העירבנתה מכון טיהור גדול וחדש  אר שבעלפני מספר שנים עירית ב
אמורים  0515 ם ולקראת אוקטובר"לרהונח צינור גם ". מושבי הנגב"מועברים המים לצרכן הגדול 

. דונם שעורה בעל ומתפללים לגשם 1,255ם "השנה מגדלים בר. ן"להזרים אלינו מים באיכות שפד
 .שבע-י עירית באריד-להמאגר עומד שומם ובעתיד יהיה חלק מפארק שמתוכנן ע

 0556דצמבר 
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 גידול דגים בנגב
 
 אלף הולנדים צעירים 01 
מיבוא  זה היה משלוח ראשון. ף דגיגי שפמנון מתוצרת הולנדאל 10בשבוע שעבר הגיעו לענף הדגים  

, במשקל גרם כל אחד, הדגיגים. לאחר שמכון הדגים הישראלי נכשל במשימת הריבוי אלף 25 של
 שמונהמעתה תפקידם הבלעדי יהיה להתפטם ולהגיע תוך . עם חמצן "קרים-קל"על ב-הוטסו באל
רשת ומוסעים אחר כבוד לאחת החנויות שמוכרות או אז הם מועלים ב .ג אחד"למשקל ק חודשים

 .מזון לתאילנדים שעובדים בישראל

אינו כשר אך אהוב מאד גם על , בגלל שפם החתול שעל פניו, פיש-טשנקרא בלעז ֶק , דג השפמנון 
 מסתבר שאנו. צלחת הייצור ברביביםאוכלוסיה גדולה זו ממתינה בשקיקה לה. יוצאי חבר העמים
 .בעיקר בחורף, בארץ והמים החמים שנובעים אצלנו הם יתרון שמזרז את הפיטום היצרנים היחידים

בריכות  12נוצקו  1669בשנת . בתחילת שנות התשעים הוקם מתקן ניסיוני ליד פינת החי הישנה
בשנים שחלפו הפעילות לא הצליחה לצבור תנופה ולמעשה הגיעה . החממה לשעבר באתר הנוכחי ליד
הוזמנה אצל , אדם-כלומר להשקיע כסף וכח, משהוחלט לגדול .או לחדול לגדול: לפרשת דרכים

הדגים . כנראה שההמלצה המרכזית תהיה להשקיע בבניית פילטר ביולוגי. מומחה תכנית אב לאתר
האתגר . צהרים וערב, בוקר: ויש להאכילם כל יום" מתמור"שמובאת מ תמוזנים בתערובת מיוחד

. בריכות 12 ם מההפרשות של הדגים על מנת לגדל יותר דגים באותןהעיקרי כיום הוא לנקות את המי
 .הפילטר הביולוגי יודע לעשות זאת טוב יותר מכל המתקנים המאולתרים שנבנו באתר

                                                                                                                                                .                                       יקפוץ למים וילמד לשחות ללא המורה אריק אפריםוחופשה ל לה יוגב'יענקבראשית השבוע המריא 
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 בייבי של שפמנון
א "ה של יקהמבנה הוקם בסיוע תרומ. בסוף השבוע שעבר אוכלס בית האימון החדש של ענף הדגים

היא אחד ממפעליו הרבים של הברון מוריס ( החברה היהודית להתיישבות)א "יק. אלף דולר 05בסך 
הירש ידוע בציבור בשל מפעל ההתיישבות שיזם . 16-בנקאי יהודי שחי בגרמניה במאה ה ,הירש-דה

 .ניתנות גם היום בתחום החקלאות והחינוך צוםבארגנטינה אבל תרומות מעזבונו הע

 -באחרים מחסן של בית הבד ובהקמה )האימון הוקם באחד משלושת גמלוני החממה לשעבר  בית
בריכות ברזל והותקנו רשת  ששבמבנה הוצבו . שחופה מחדש ביריעות פלסטיק( משתלת זיתים

 15 רק ובאויבגלל תקלת רבייה בקיבוץ המעפיל , בשלב זה. ביוב ומתקני חמצון, מים מליחים, חשמל
 .האחרים יגיעו בקרוב. אלף 05במקום  אלפים דגיגים

הדגיגים הגיעו במשקל חצי גרם כל אחד וישהו בבית האימון כשלושה חודשים בהם יעברו מיונים 
גרם יעברו למתקן הראשי מול  05-כשיגיעו ל. מדי שבועיים על מנת למנוע מהם לטרוף אחד את השני

הטמפרטורה . עשיר בחלבון, במזון מיוחד הדגים מואכלים שלוש פעמים ביום. בריכות הביוב הישנות
היות שכמות המים . י המים המליחיםיד-לבעיקרון החום מסופק ע. מעלות 09הרצויה לדגים היא 

 .כרגע קטנה הושאלו גופי חימום ממדגה משאבי שדה ובעזרתם חם להם ונעים להם

 .החברים מוזמנים לבקר
 0557פברואר 
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די   יםתושבים חדש –קֹוי ּוָבָרמּונ 

 . למאכל ברמונדי. לנוי –קוי : ף בתמונה הוכנסו שני דגים חדשים לאתר"מאז שמעו. המדגה בתנופה

חודשים עד  2.0גרם ונשאר כאן לאימון במשך  5.1גן שמואל במשקל -מגיע משותפות מעברותקוי ה
ף וכל צבעי הדגים נעים בתחום הכתום והכס. או אז הדגים משווקים לאירופה. גרם 15שיגיע למשקל 
הסיבה לגידולו כאן היא . פעם בחודש הם עוברים מיון בהדרכת ועם אנשי מעברות. מה שביניהם

נאלצתי לעבור חיטוי קל ולנעול מגפיים  -עם כניסתי  -לכן. וירוס הקרפיוןושהאזור שלנו נקי מ
בריכות  09-הקוי משוכן ב. פיילוט על התרגלותו של הקוי למים מליחים הצליח כבר לפני שנה. לבנים

 ! אלף דגיגים 055אלה מאכסנות כרגע . עגולות בסככה של המשתלה לשעבר

כשיגיעו . הגיעו ממעגן מיכאל ומשייטים להם בסככת האמבטיות הוותיקה ברמונדידגי המאכל 
גרם הם ישווקו לפיטום במשאבי שדה או שיפוטמו כאן במתקן שנחנך ברוב עם לפני  95למשקל 

נדחקו לסככת  השפמנונים. ו אמורים השפמנונים לגדול לפיטום עד לשיווקבמתקן זה הי. כשנה וחצי
. טון בשנה 75-ל –תכנית הגידול שלהם צומצמה בחצי . האמבטיות שמעבר לבריכות הביוב הישנות

 .ף"י חברת מעויד-לקיון המים במתקנים מפקחים פילטרים ביולוגיים שפותחו עיעל נ

לגידול  –כנן להכשיר שתי סככות נוספות של המשתלה לשעבר תכנית הפיתוח לזמן הקרוב מתו ל פיע
 .מזנים נוספים לקוי דגי נוי

 0511דצמבר 

 

 
 INברמונדי   OUT.–שפמנון 

הוא דג טעים ומבוקש בארץ אבל אסור לגידול צפונה לבאר שבע , הדג האוסטרלי הטורף, ברמונדי
ראיתי , ה מעוףשמנוהל על ידי אקוָ , בסיור במדגה. ולמעשה מגדלים אותו רק אצלנו ובמשאבי שדה
 .שהברמונדי הוא הדג היחיד שמגדלים כיום באתר

מסתבר שהתאילנדים שינו את טעמם ועברו לאכול דגים . גידלו במדגה בעיקר את דג השפמנון, כזכור
על הלקוחות שנשארו לשפמנון התחרה גם מגדל מהצפון שלמעשה מוציא אותם מבריכות . אחרים

 .ננטש –הבריכות  10כיום לא מגדלים אצלנו את השפמנון והאתר הוותיק עם . הדגים כפסולת

-כ    , דגיגי הברמונדי מגיעים ממעגן מיכאל וגדלים כאן כשמונה חודשים עד הגיעם למשקל שיווק
על מנת להצליח בגידול . כיום משווקים חצי טון בשבוע ובתוכנית לעלות עד טון ורבע. גרם 955

יש להתאים את כמויות הגידול לדרישות השוק ולהגיע : יין כמה משימותהברמונדי נותרו עד
, שכן זו אחת העבודות העיקריות, יש למכן את מיון הדגים. לאספקה סדירה בכל עונות השנה

משימה נוספת היא . שיוצרת אחידות במשקל הדגים בבריכות על מנת שלא יטרפו אחד את משנהו
מעלות  39המים המליחים יוצאים מהבאר בטמפרטורה של . ףלמצוא דרך זולה לחימום המים בחור

 .הם מגיעים למדגה בטמפרטורה נמוכה יותר, כשצריכת המים הכללית יורדת, אבל בחורף

גם ברמת הנגב רוב המתקנים נסגרו אם . גידולם בישראל אינו פשוט, למרות צריכת הדגים הגוברת
 . המועצה כי אתר חדיש וגדול נמצא בבניה באזור התעשיה של

הבשורה הטובה היא שמתקן מיחזור המים על פי הטכנולוגיה של אקוה מעוף עושה את העבודה על 
 –בריקנשטיין  יובל שטקלמכר ואופיר, מנהל –מבני נצרים  גלעד פיין: במדגה עובדים .פי הציפיות

 . האכלות ערב – מאור לחמן. גרים ברביבים

 0513אוקטובר 
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 יקב שדמה
 

 ב שדמהטעימה ביק
תה זו הצבעת יה. בקבוקי יין מתוצרת שדמה וכולם נמכרו 75ראש השנה הוצע לחברים לקנות ב

בנוסף ליין מיצרים ביקב המקומי ברנדי . רני פיסק ועמרי קלוסקיאמון עיוורת ביצרני היין 
 .חומר הגלם לשני האחרונים הוא הקליפות של הענבים לאחר שנסחטו ליין. וגראפה

. בבית הכולל ששימש בעבר כמעבדה לתרביות רקמה של ענף המשתלות( מניתז)היקב ממוקם 
חלק . ושנים לאחסון המוצרים( מעין מטבח)אחד לעבודה : המקום מחולק לשלושה חדרים

חלקם בחביות עץ מרשימות ואחרים נמזגו כבר , מהמשקאות מאוחסנים במיכלי פלסטיק
 (אפשטייןבבעלות אורן )נקנו בחוות זהר השכנה  (מרלו וקברנה)הענבים לייצור היינות . לבקבוקים

שני המגדלים מצליחים . ובחוות נעמה ליד ירוחם שהיא בבעלות אביה של רונית סויסה מאשלים
 . הנחיות הייננים שלנו פי-לע להגיע לאיכות גבוהה של ענבים ובוצרים אותם

החל מקביעת מועד . היין הייננים ישפיעו על טעמו של. עמרי השתתף בהשתלמות קצרה בשער הנגב
בחירת סוג השעם ממנו מיוצרים הפקקים של , ושעת הבציר דרך תהליך התסיסה והשימור

. סוג העץ ממנו מיוצרות החביות לאחסון היין ועד להחלטה על טמפרטורת השימור, הבקבוקים
ק חל. המזיגה לבקבוקים וביקבוקם, לתהליך הייצור נבנו מספר מתקנים כמו מסחטת הענבים

היות שמדובר בייצור מזון נדרש אישור של משרד הבריאות . ל"קחם במכמימהמתקנים ממוק
 .שהגיע בימים אלה

היינות נמכרים במחירים גבוהים וכך גם . מסתבר שלכל הענבים בכרמי רמת הנגב יש איכות וייחוד
וצאו בקבוקים י 1,555 -מבוקבק בימים אלה ולמעלה מ 0553בציר . אמור להימכר יין שדמה

 !טעמתי מהיין ואני ממליץ. למכירה

 0511נובמבר 
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 5פרק 

 מחוץ לרביבים

 
    איתן ויואל פעם שביעית

וראיתי את הסרט השביעי של " חור"השבוע השלמתי . אביב-לסרט בתל... הפעם הרחקתי לכת
ששופץ  "רציחות פשוטות( "1692)מדובר בסרטם הראשון . כהן( מפיק)ואיתן ( במאי)אל ו'גהאחים 

טבֶ "אני התוודעתי לאחים כהן עם . וחזר לבתי הקולנוע . שעסק בראשיתה של הוליווד" ן פינקור 
קיוביג ליב", "צומת מיֶלר", בכיכובה של פרנסיס מקדורמנד "פארגו"ידועים יותר הם  ס  בכיכובו  "ב 

  .ס'ף ברידג'של ג

" ָארונ -פילם"פארודיה על הלמעשה הוא . סרט פעולה-בלש-הוא כאילו מותחן" רציחות פשוטות"
בכיכובה של , הסרט. מה שעדיף לא לגלות...כי הרציחות הפשוטות כלל אינן פשוטות( הסרט האפל)

גדוש אלימות שמערבלת את הקרביים אבל היא מנוכרת וקרה כי  ,ואל כהן'מקדורמנד אשתו של ג
יודע במה " ספרות זולה"מי שראה את . כולם רעים. הבמאי גורם לך לא להזדהות עם דמות כלשהי

 ". רציחות"מדובר ויאהב גם את ה

יש , "קולנוע העצמאי"שסרטיהם אינם מיוצרים בהוליווד ומשתייכים ל,  (לא ישראלים)לאחים כהן 
. בימוי שחקנים מוקפד, זוויות צילום מקוריות, שחקנים שאינם מרבים להג, שפה קולנועית ייחודית

 . מומלץ

 0555אוגוסט 

 
   החברות שלי

 .לקראת הצגת הקאמרי באולם

אם אני חושב שההצגה , הבמאית, עדנה מזיא שאלה אותי" חברות הכי טובות"כשהסתיימה הצגת 
" חברות"היתה זו אחת ההצגות הראשונות בטרם הפכה . עניתי בביטחון שכן. מדברת גם אל גברים

 . לפני שנתיים, יבאב-הפעם הלכתי רחוק עד לקאמרי של תל)!( 255-הצגות הללהיט שעבר את 

ת חזקה בחברּו -בשונה מהגברים  -לכאורה ההצגה עוסקת בהוויה הנשית והצורך של הנשים 
השיחה המתמדת ביניהן מוציאה אותן מרגעי . ואינטימית שרק היא מגבשת את עצמאותן ואישיותן

הכאב . ת היא אדירה וזה מה שעלול להביא אכזבותההשקעה בחברּו. הבדידות שנכפים על כל אדם
ת ומגבלותיה של החבר בצד. שבא אחרי הפרידה בין חברות היה המאיץ לענת גוב בכתיבת המחזה

להרגיש שמקבלים אותך כפי שאת לאחר שהתפייסת עם חסרונותיה של "היא זו שמאפשרת 
 . 25ובגיל  05בגיל : ת בשתי תקופות חיים של אותן נשיםוההצגה בוחנת את החבר". חברתך

. ההנאה שלי היתה מהשחקניות -והבימוי הזורם של מזיא  ענת גובמבריקה של מלבד הכתיבה ה
ָוורֶצה-קרן מור ושרה פון, ענת וקסמן: שלוש המצויינות שמשחקות את גיל הארבעים החברות . ש 

 מקווה שכעבור. ליאת גליק הנהדרת ומיכל דביר, מיטל דוהן המאמי ל ידיבגיל עשרים שוחקו ע
 . תחלפושנתיים השחקניות לא ה

חומרי ההצגה יעניינו גם גברים שמתעניינים בעולמה של האישה שנראית בעיניהם כחידה בלתי 
 . המלצתי החמה נתונה. מלווה אותם כל החייםשפתירה 

 0555נובמבר 
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 אכלתי, נסעתי
שינויים שמתרחשים בתנועה הקיבוצית מגיעים לרביבים תמיד באיחור מה שמאפשר לנו ללמוד 

 .ל אחריםמניסיונם ש

-לאכול ביד, קבוצת חברים שאינה מעורבת בתהליך בדיקת ההצעה להפרטת המזון, השבוע נסענו
בתוכה מפוזרות עגלות ההגשה צמצמה במעט " החצר. "מ הפריטו את המזון לפני שנתיים"י. מרדכי

. לעגלות הגשה נוספות ולקופות, "גדר ההפרדה"את מספר שולחנות האכילה על מנת לפנות מקום ל
כשנוצר לחץ קוראים . מ מפעילים בארוחת צהרים קופה אחת עם גיבוי של קופה נוספת"י

ס "ילדי ביה. בצהרים( 755אצלנו )אוכלים כאלף  מ מאכילים"י. לאקונומית שתפעיל קופה שניה
 .אוכלים ללא חיוב אישי

ה שבחים ולא רק מהאקונומית שחלק" האיש הקטן"אני אכלתי עם חברים מהקיבוץ כדי להתרשם מ
בצהרים  :השיטה מאפשרת להרחיב את הגיוון, אכן? האם רמת המזון עלתה. לשיטה שהיא מפעילה

המתנגדים הפכו לתומכים נלהבים ? האם קיימת התנגדות לשיטה. ינוח ובליל שבת משקה קלמוצע ק
ת כבר בחודש זה ירדה צריכ. בעיקר לאחר חודש ההרצה בו אכלו מול חשבון אך ללא חיוב החברים

רוב . צריכה שנמדדת הופכת רציונלית יותר ופחות אוכל מוצא דרכו לאשפה: ההסבר! המזון בשליש
 0.20שילמתי . ירק חם וסלט, פסטה, שניצל: אכלתי. החברים צורכים פחות ממה שהם מתוקצבים

, ירק חם, פסטה, מרק, דיבן אכל טבעות עוף. ח"ש 2.0שילמה . פסטה וסלט, אינגה אכלה גולש. ח"ש
 .ח"ש 7שילם . סלט ועוגה

מרגע שבחדר האוכל רבע  עד שליש הסועדים הם שכירים ואורחים אין ? ומה עם הרגשת הבית
 ".לכל אחד לפי צרכיו"אפשרות להמשיך בשיטה של 

 0553נובמבר 

 

 כאפיקים בנגב 

טפונות שהצליח להתחבר לגלגלים נסע ביום שני השבוע להתפעל מהטבע השוצף יכל חובב ש
קמתי לבוקר . את רתמים ואת המעבר לצאלים, נחל רביבים ניתק את משאבי שדה. ם סביבנובאפיקי
במזכירות . בלילה ירד גשם אבל לא ממש רציני. ואדי הקומתיים זרם לאיטו. סגרירי נינוח-אירופאי

', עסלוג-בשעה שבע בבוקר שמוליק ריפמן עבר בביר. דווח על עובדים מהחוץ שלא הגיעו לעבודה
חני בטלה חלק  .רתמים והזהיר אותה ממה שעומד להתרחשמרכז הקליטה בלחני פריאל בהתקשר 

 .מהיציאות למרפאת רביבים והדחופים שיצאו נתקעו בדרכם חזרה בשעה שמונה וחצי

העולים החדשים מאתיופיה הלכו ברגל מרתמים עד לכביש ולא הבינו מהיכן מגיעות כמויות המים 
שהזרימה בנחל רביבים בואכה נחל  -רי רביבים שטרם ראו שיטפון ולצעי -הוסבר להם . האדירות

 .הבשור מגיעה ממי גשמים שיורדים באגן הניקוז של רכס ירוחם עד המכתש הגדול

אבל  , נסענו על רכב שטח לגשר האירי של רתמים ומשם ניסינו למשוך לאורך הנחל לעבר הסכר שלנו
בריכת . רך המצפה והתפעלנו מכמויות המים בסכרחתכנו ד. מנעה מאיתנו את המעבר" תעלת בני"

הזרימה נמשכה עד לשעות . הזפת עברה על גדותיה ושטחים נרחבים סביבה הפכו לאגמים מקסימים
להגיע לארוחת משלא הצליחו . ברתמים, של הלול' שבעה מאנשי ענף האחזקה עבדו בשטח ד. הלילה

אדי בעזרת ואת הו ים ובשעה חמש צלחו'יצווכמה סנד ,מנהל רתמים, צהרים אילתר להם ארנון שחר
 .רכב שטח של הבדואים

 …0551בנובמבר : מסתבר שלא מזמן. ניסו השבוע להיזכר מתי היה השיטפון הקודם" זקני רביבים"
שיטפון שהוקדש לו כנס מיוחד של , 1662היה בנובמבר " שנים במאהאחד "השיטפון שהוגדר כ

זה השיטפון שחשף את יסודות גשר הרכבת בצומת . ג"המחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת ב
כדובר רביבים התראיינתי לרזי ברקאי . קיבל כיסוי תקשורתי נרחב 1667השיטפון בינואר . משאבים

 …אביב התפעלו בעיקר מהלחם שלא הגיע לרתמים-אנשי תל". רשת על הבוקר"צ ול"בגל

 0553דצמבר 
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 שיטפונות בנגב
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 5115ו בשבט "ט
טקס הנטיעה ביום . ו בשבט לפני שנתיים"כתי לגבעת מקורות לראות את השתילים שנטענו בטהל

, ל"הנטיעה היתה פרי שיתוף פעולה עם הקק, כזכור? מה נותר מכל זה. שטוף שמש היה מרשים
אז נטעו  –לאחר הכישלון של שנות השבעים , הפעם. ניסיון לגדל חורשה על הגבעה בכניסה למשק

ממיכסת )הוחלט לטפטף את השטח ולהשקות במים מליחים  –הושקו במים שפירים אקליפוסים ש
גדל בעין ) קרקש צהוב, אקליפטוס: השתילה התקיימה רק בחלקים שאינם מסולעים(. רביבים
איציק  פריט דומה נמצא מאחורי הבוסתן של –עץ סוככני שפורח צהוב חזק )צרסידיום , (ירקעם
בצומת נטעו ילדי . נים העיקריים לפי סדר נטיעתם מהשער לצומתאלה המי. שיטה, ינבוט, (עדן

 (.ארמופילה)הגנים ישימונית 

, שאמור לסנן את הקרינה( …לא –בינתיים )השתילים נעטפו בשרוולי פלסטיק מחומר מתכלה 
 ל "הקק. י מיכלית מים והמתינו להתקנת הטפטוףיד-להושקו ע, נחפרו גומות שכוסו חומר חיפוי

השקעה גדולה שלא נמצא לה תקציב וחלק מהעצים  –התקין את רשת המים והטפטוף התחייבה ל
 .מתו מצמא למרות השקית הצלה שביצע הנוי

העצים שהצליחו לשרוד את שני הקייצים ללא השקיה מסודרת מפתחים כבר נוף שגולש משרוולי 
אחר התקנתו ציאת תקציב לטפטוף ונקווה שלמ ל בדבר"השבוע הגיעה הודעה מהקק. הפלסטיק

או אז תקדם את הבאים לרביבים חורשה נאה שלחלק . ישתלו מילואים במקום העצים המתים
 . מעציה פריחה מרשימה

 0552פברואר 

 

 

 צדדים בעלי עניין
חפץ חיים יש לנו נכסים שיש עניין להכירם ומן הסתם לא כולם קיבוץ מרביבים בואכה  כבישבצדי ה
 .נסיעתי צפונההנה מה שרשמתי ב. עליהם יודעים

מספר רכבים שנשכרו בשיטת הליסינג  בו חוניםמגרש החניה מבט לעבר , בטרם יציאה לכביש
ביציאה מהשער ". ליסינג-משקי הקיבוצים"רביבים שותף בחברת (. תשלום חודשי במקום רכישה)

רבות ם דובר "על חוות ר. לרביבים יש מניות במקורות. העפתי מבט לעבר בריכות המים של מקורות
 . ני שבכוונתנו לממש"כנכס נדל

 ידי-לנקנה ע, לשעבר בבעלות ארגון המושבים, אסם יניב". אמבר"במרומי אסם יניב נפרס שלט 
 –שותפים באמבר הפכנו לכמו כל החברים במתמור , אנחנו. מתמור ולפני כשנה עבר לבעלות אמבר

. אלון-התחנה בבעלות חברת דור. לא רחוק מהאסם ממוקמת תחנת דלק אלון. נכס משמעותי ביותר
 .גם לנו חלק בחברה הבינלאומית המצליחה

הצטרפנו כשמיינו אצלם , ארגון כלכלי של משקי המועצה האזורית בני שמעון ואחרים, ם"לאבשלו
 .אנחנו שותפים. בנוסף לבתי האריזה, ני"ם נכנס נדל"כיום יש לאבשלו. תפוחי אדמה ושאר ירקות

מרכז קניות , של קואופרטיב הנגב הוקמה לפני מספר שנים תחנת דלקבמתחם . היגעתי למסמיה
מעט אחרי מסמיה . יש לנו מניות, "תעבורה" ידי-על רכששנ, בקואופרטיב הנגב. אנחנו שותפים. ועוד

, בקיבוץ חפץ חיים נמצאים משרדי חברת שיאון. שגם בה יש לנו מניות" הזרע"ממוקמת חוות 
 .נחנו שותפיםגם א. מפיצים של זירמת פרים

בבעלות רביבים נכסים נוספים שהעיקרי בהם הוא . מניתי רק נכסים שהנוסע רואה ורק עד חפץ חיים
פרומיל אבל מדובר בכסף גדול כי שוויה של תנובה מוערך  שלושה" רק"שחלקנו בה   –תנובה 

רשימה ". בעניינים"על התשואה מנכסים אלה וצורת הבעלות אכתוב בעיתון המקומי . במיליארדים
 .זאת היא רק למען גאוות היחידה

 0550יולי 
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 שלוש פרידות מאגד ונפילה
" נישואין. "סיטי הבנתי שהסתיימה תקופה משמעותית-ג"כשהלכתי בפעם האחרונה לבית אגד בנתב

הפרידה . למעשה היו לנו שלוש פרידות לפני הגט. שנים הגיעו אל קיצם 95-ארוכים של למעלה מ
ד היתה כששמוליק איסקוב וחיים רחבי סיימו את חברותם באגד ואת עבודתם הראשונה מאג
הפרידה השניה היתה כשהאוטובוסים החומים של מטרופולין החלו להגיע אלינו . 520כנהגים בקו 

 .במקום הירוקים של אגד

" win-win"שהיתה עיסקת " הכרטיס החופשי" מיזםמנשה לוי הוביל את הצטרפותנו ל 1662בשנת 
שנים מתרחשת פרידתנו השלישית שסיבתה העיקרית  10בתום . ומר שני הצדדים הרוויחו ממנהכל

התוצאה החיובית היחידה עבורנו היתה הוזלה . שינוי פני התחבורה בארץ והפקעת המונופול מאגד
חברה גדולה שלוקחת , עברנו מאגד. התוצאות האחרות הן רעות. משמעותית בתעריפי הנסיעה

למטרופולין חברה קטנה שנהגיה חסרי תודעת שירות ובעליה , ה יודעים לתת שירותאחריות ונהגי
מטרופולין התרחש  השיא המאפיין את. ר המועצה ריפמן לא יכול עליה"רוצים רק להרוויח וגם יו

זה עלה למטרופולין במונית ! לא הסכים לעצור לחייל שלנו בצומת משאבים 522לא מכבר שנהג בקו 
ם כנראה ימשיכו לזלזל בנוסעים עד שלא יקבלו קנס גבוה על איחוריהם ויחסם אבל ה. מיוחדת
 .המביש

  0559דצמבר 
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 לוח אלקטרוני
עם כניסת תקנות הנגישות . מרביבים ונחשפתי לפלאי הטכנולוגיה 17:50יצאתי באוטובוס של 

ני שמצייר לוח אלקטרו(  החדשים בלבד)החדשות התחייבה חברת מטרופולין להתקין באוטובוסים 
היכן אנו נמצאים בכל רגע ומה : תמונת מצב של הנסיעה –עם הדמיה של אוטובוס על צג מחשב  –

 .שם התחנה הקרובה

על העמוד כתוב מתי . שמוצב בתחנת היציאה בדקתי את המתקן החדש שעליתי לאוטובוסעוד לפני 
לעיוורים ושמעתי את  לחצתי על כפתור שמיועד 17:10היות שהשעה כבר היתה , יגיע האוטובוס

 .עכשיו הייתי בטוח באיחור. הכרוז מודיע שהאוטובוס יתאחר

הכרוז מודיע מה התחנה הקרובה וחוזר על שמה כשעוצרים בה או רק חולפים על . עליתי לאוטובוס
האוטובוס פנה , (?הכרוז הכין שיעורי בית? !הלו)' עסאלאג-כך למשל שמענו שאנחנו בתחנת ביר. פניה

אחרי . מרחצאות מה שבלבל את המחשב ועד שיצאנו ממתחם המועצה הכרוז פשוט שתקימינה ל
תחנת נחל זחל , (חשבתי שזה שם המועצה? מה נהייה)משאבי שדה חלפנו על פני תחנת רמת הנגב 

ס אזורי אבל הכרוז "מולו נמצא בי. כידוע המחנה פונה לפני עשרות שנים) 350מחנה , (?מכירים)
. אבל הכרוז הודיע שאנחנו במתחם אוהלי קידר –בתי הסוהר  –מתחם אשל  פני-לחלפנו ע(. התעלם

בעבר הרחוק נקרא צומת נוקדים אך שמו הוחלף כדי לא לבלבל . הרמזור עוצר אותנו בצומת אוהלים
. הנוקדים-הכרוז מתעקש על השם אוהלים(. ביתו של שר החוץ לשעבר)עם התנחלות נוקדים בגדה 

אני מניח שכולם מכירים את עסקן )הגענו לצומת יצחק מצליח : ה לעירההפתעה הגיעה בכניס
 (. ?דא. העירייה שהונצח בצומת דימונה וגם משתמשים בשם המקום כשמבקשים להגיע אליו

היום יש תחנות . פעם לא היו תחנות בקו הזה וכל בדואי הניף את ידו במקום שהגיע לכביש-פעם
ל זה מרגיש כמו קו עירוני עם הרמזורים הרבים שהותקנו אב, לא כולן מוכרזות מהמחשב, רבות

 .בכביש המשודרג

 0510דצמבר 
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 ...מתחת לסלע צומחת לפלא
כמות כזאת לא ראיתי מעודי . בשבת נסעתי לחוות זית המדבר והלכתי לראות חלמוניות. חלמונית...
החלמוניות צומחות  .קיבלתי מעובד רשות שמורות הטבע במקוםבמיוחד ' שנה הפורחת'אישור לו

הצעידה היא על שביל לא מסודר שמחייב  זהירות כדי לא . ממש מתחת לסלעים על שיפולי הגבעה
ס הסביבתי שדה בוקר "בדיוק בשבת זו הגיעו למקום תלמידי ביה. לדרוס את הפרחים הצהובים
ומבקרים  השמורה אינה מסומנת במפות אבל שימעה נפוץ מפה לאוזן. והחלו במבצע סימון השביל

 .על כן מגיע כל הכבוד לתלמידים מסמני השביל. רבים מגיעים למקום

. אוהלי טיפ והיא צמודה לחוות נחל בוקר 15את הרכב ליד חוות זית המדבר שסימנה מומלץ להחנות 
מערב כשמשמאל נראים שרידי -ההליכה היא לכיוון דרום. משם חצי שעה הליכה עד לשיטה הבודדת

היה אמור לאגום מים שיזינו מרעה לעדרי  –שנפרץ עם השנים  –הסכר . בוקר מפעל המים של שדה
. המרהיבים" השדות"מהשיטה צועדים בשביל ותוך כמה דקות רואים את . שדה בוקר ההיסטוריים
 .קחו רכב וסעו. בשיא העונה שלהן( משפחת הנרקיסיים)ממש עכשיו החלמוניות 

 0559תחילת נובמבר 

 פם-פגישה בפם
המסעדה אינה מדווחת במדורי . אביב-סטור בתל-היא מסעדה לא יוקרתית בלונדון מיניפם -פם

התחלתי לאכול בה . תנועה הקיבוציתהמסעדות אבל היא זכורה לטוב לכל מי שעבד במשרדי ה
ותו התפריט א, המקום אותו מקום. אני עדיין פוקד אותה –שנה  35כעבור  –וכיום  1676בשנת 

עוזר על עובדיו ומאות -בוע ומשגיחדיין מנהל כשהוא ניצב במקומו הקתפריט ונתן הבעלים ע
 .הסועדים במקום

, התפריט הקבוע? עלים עשרות פעמיםפם לשרוד כשכל המסעדות סביבה החליפו ב-מה גרם לפם
השריפה  :והיו משברים? השירות המהיר? התעריפים הזולים? הניקיון? שאתה יודע בדיוק מה תקבל

שמשך ( והגשר מעל דרך בגין)את מועדון צוותא הסמוך ובניית קניון עזריאלי  הגדולה שסגרה גם
 .עובדי משרד הביטחון הסמוך, אליו חלק מהלקוחות

בי כעובד בתנועה לכן אכלתי רק על פם זה נחשב מותרות שלא לפי תקצי-כשהתחלתי לסעוד בפם
 כאן הכרתי. סקת אוכלהבר שם חסכתי את דמי השירות והתחככתי באומנים שיצאו מצוותא להפ

 .חומוס והחריף של השף-מיני, דרה ומהם קרם בוואריה'לראשונה מה זאת מוג

לי נתן הכיר . שנה 35אני קליינט כבר אמרתי שלום לנתן המנהל וציינתי ש, פם-לא מכבר אכלתי בפם
 .את בנו תומר שנולד קצת אחרי שהתחלתי לאכול במקום והיום הוא מתחיל להחליף את אבא

 . ₪ 19מתי שיל. פלפל ממולא ושליש ליטר בירה, חומוס-תי מיניאכל
 .מהירהמומלץ למי שמחפש ארוחה 

 0556אוקטובר 

 
 ?מי המציא את הלימן

הלכתי לראות את בריכות המים השופעות וגם את נזקי השיטפונות ברביבים ולא ארחיב כי נכתב 
המים לתוך התעלה שהובילה את  היתה מלאה וממנה זרמו" הבריכה התחתונה. "ודווח כבר בעלון
התעלה ששוקמה והמים שזורמים דרך : התפעלתי איך הכל מתקתק לפי הספר. המים ללימנים

עשרות דונמים שהושארו ? לא, קצת חבל. הנזירים הפתוחים מלימן ללימן ולא נאגרים בשום מקום
 . כלימנים בתוך חלקת הזיתים וממש מתבקש לפתח בהם מיזם כלשהו

 1677משנת )ש "אב. במילון אבן שושן לא מופיע לימן. יוונית: מקור המילה. ן השם לימןחקרתי מני
ש באנציקלופדיה יזרעאל "לעומת אב. וברבים ליֵמנים, מזכיר רק ליֵמן שפירושו נמל( 1661וגם 
והדוגמא שמביאה האנציקלופדיה היא . הליָמן מנוקד כך ומוסבר שזהו מפרץ או אגם רדוד( 1603)
צילומים של לימן זה ניתן למצוא . מקום הבראה לחולי עור, לחוף הים השחור" האודסאיהלימן "

 .בגוגל

 היה דב קובלנובהמהנדס . בישראל הלימן עבר מטמורפוזה ומתופעת טבע הפך ליצירה של האדם
חיפש שם לערוגות , יליד אודסה, קובלנוב.  1620-7ברביבים . כנראה הראשון שבנה לימנים בארץ

 .בנה כאן והדביק להם את המונח הרוסי שהכיר מעיר הולדתוהענק ש

הלימודים  ששילב אותה בתוכנית( ח"מט)העברתי השערה זו למרכז לטכנולוגיה חינוכית  1666בשנת 
רק ספרו , הוא קובלנוב" הממציא"ל לא ידעו לאשר לי ש"בקק. מאז לא שמעתי הכחשות". אל הנגב"

 .רביבים –שבע -בכביש באר 1692-בשמפעל הלימנים בצידי הכבישים החל 

  0515פברואר 
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 קפיטן, נרים כוס קפיטן של ברכה

מחנה המעפילים בעתלית שופץ לביקורים לפני שנים רבות אבל לא ממש המחיש את הסאגה של 
ם והמועצה לשימור אתרים החליטו להציב במחנה "ותיקי הפלי. ההעפלה ההמונית לארץ ישראל

חיפוש לאחר מבצע . שנה 95-ה מלשתמחיש את הסיפור שהתרחש לפני למעספינת מעפילים מקורית 
ספינת סוחר מהימים ההם שעגנה בנמל , "רגינה"בנמלים שונים הוחלט להביא ארצה את ה מסובך

שנמשכו מספר , עבודות שיפוץ נרחבות. הרגינה השליכה עוגן בעתלית לפני כחמש שנים. ריגה בלטביה
לפני מספר חודשים . המפורסם תיעודי מרשים בפתח מחנה המעפילים הפכו את הרגינה לאתר, שנים

אלף המעפילים שהגיעו ארצה בין סיום מלחמת  125-האתר נפתח לקהל הרחב  והוא מהווה הנצחה ל
במיטב  ,המבקר בספינה עולה מסיפון לסיפון כשבכל אחד מוצגים. למלחמת השחרורהשניה העולם 

 .המעפיליםחלק מתלאות  ,חידושי הטכנולוגיה

בים  ההפלגה, שמוליק שילה פותח את הסיפור ויחד איתו אנחנו חווים את נתיבי הבריחה באירופה
י שלטונות המנדט בחיפה או בים הפתוח והגירוש יד-להמעצר ע, ההיתקלות עם הבריטים, התיכון

של המיצג המוזיאלי מראה בפרטי פרטים גם את הקרביים . לקפריסין דרך המעצר במחנה עתלית
 . הספינה המשוחזרת

י השלטון יד-למעצר ע, מהיתקעות בים הבלטי הקפוא: הבאת הספינה מלטביה היה סיפור לא פשוט
של חברת החשמל בו " נמל חדרה"הספינה הובאה ל. ועד מבצע הפריקה ת לאמנשבתעל)!( הבריטי

סוע שנבנה המנוף העביר את הספינה למ. מוצב המנוף היחיד בארץ שמסוגל להרים ספינה כזאת
 .   יממות מחדרה לעתלית מרחק חצי שעת נסיעה שלושבמיוחד ועל גביו היא הובלה במשך 

ם הרגשתי בחילה קלה בגלל התנדנדות הספינה על הצלחה הטכנולוגית אספר בשלב מסויכהמחשה ל
 .הביקור והחוויה מומלצים!     י יצירת אפקט של גלים בחלונות בלבדיד-לזאת ע, גבי הגלים

 0511יל אפר

 

 ואחרים 01כביש 
' אניק במופע העצמאות האחרון הסביר הראשון לצעיר איך נסעו מעסלוג"גניק את תשע"כשפגש תש
דרך רחובות , דל'מעזה צפונה למג, שבע לעזה-מבאר: "...ג"בשנת תש( בראשון לציון)לרביבים 
גניק סיפר על "התש". שעות 9-6... מגיעים לראשון לפנות ערב, בבוקר' יוצאים מעסלוג. לציון-לראשון

בה נערך חיפוש על המשאית  אר שבעמחסומים בדרך והתכוון לתחנת המכס ביציאה הדרומית מב
זו הזדמנות לספר על התפתחות הכבישים שמחברים . של המשק ואסרו על כניסת ילדים לנגב השומם

 .אותנו לציביליזציה

רק בתחילת . ש"לב, המערבי דרך סעדמקסטינה לנגב  בכביש הישןנסעו  עצמאותלאחר מלחמת ה
הכביש החדש . לקח חלק בסלילה  TD14הטרקטור של רביבים . כביש פלוגותשנות החמישים נסלל 

 .אביב לרביבים למרות שהיה בו מסלול אחד בלבד-קיצר מאד את הדרך מתל

ביש הפעלנו את קשרינו לסלילת כ" מעלה הבשור"עם הצטרפותנו ל. שבע-נסענו דרך באר לצאלים
הכביש לצאלים נסלל על הדרך שנכבשה . מקצר אחרי שבשנה הראשונה נאלצו ילדינו לגור בכיסופים

 .1671הכביש נחנך בסוף ספטמבר שנת . נגב-עם הנחת קו המים ירקון

ילדי שדה בוקר למדו בבית הספר היסודי . 1670לצומת חלוקים נסלל בשנת  מצומת טלליםהכביש 
 . הם נסעו אלינו דרך ירוחםעד לסלילת כביש זה . שלנו

 .שנות נסיעה על דרך עפר)!(  15אחרי  16/9/1603לרביבים נחנך  'עסלוג-מבירהכביש 

יש סבורים שנבנה על . 25-י הבריטים בשנות היד-לנסלל ע( כיום ניצנה)ה 'לעוג שבע-מבארהכביש 
ימי מלחמת העולם הסלילה בוצעה ב. רכבתסלילת ההתוואי שהתורכים בנו כדי להוביל את הציוד ל

.  השניה ומחוסר זמן נזרק האספלט על התשתית התורכית ושימוש במעבירי מים מימי התורכים
הכביש היה ליצני הדור ספרו שרוב הסיבובים הם שמאלה היות שמהנדס . בכביש היו שפע סיבובים

 ...לימים מנהיג המפלגה הקומוניסטית, שמואל מיקוניס

 0511מאי 

 .0512דים הסתיימה בשנת "שבע לעיר הבההרחבת הכביש מבאר 
 . במסגרת זו נבנה הגשר בכניסה לרמת חובב
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 אביב באופנים-צפון תל
באמצע . היה רכוב על אופנים, בשבוע שעבר, אביב-אחד המסלולים שהוצע למטיילי המועצה בתל

 .מיוזעת-דרומיים שהגיחו לעיר הלא 12חודש יוני הקריר הצטרפתי לטיול עם 

הילוכים בצד הימני  01. ללא מעצור רגל: מלית סמוך לשוק הכרמל הצטיידנו באופני שטחבמסוף הכר
מדריך . קסדה. המושב צר וקשיח. הילוכים גם בצד השמאלי שנאסר עלינו להשתמש בהם. של הכידון
א ממזרח והים הכחול והשקט "ת, דיוושנו צפונה. חצינו את רחוב הירקון ועלינו על הטיילת. ומלווה
, (טופסי)גורדון ואחריהם חוף האלכוהול , פרישמן, החופים הידועים בוגרשוב פני-לחלפנו ע. בממער

ניצבים המבנים מהסרט עדיין " מציצים"בחוף הילדים . א"חוף הכלבים וחוף הדתיים עד לנמל ת
 .הבריזה מהים היתה בעיצומה. המציל עדיין מתהולל שם( אורי זוהר)המפורסם וכאילו גּוֶטה 

המנדט  הגשר הראשון שנבנה על הירקון על שם אחד מנציבי –את גשר ארתור ווקופ המחודש  חצינו
דיוושנו מאחורי תחנת הכח רידינג ומאחורי שדה דב ממנו המריא מטוס , הבריטי שזכה להנצחה

לטיילת שלושה . ברוך-כאן רכבנו על הטיילת שנחנכה לפני חודשים אחדים עד לחוף תל)!(. סילון
בשטחים הריקים מסביב נזרעו פרחי בר ובעתיד . אחד להולכי רגל ושנים לרוכבי אופנים: מסלולים

 .על חלקים של הטיילת מופיע הסימון של שביל ישראל. הכל יהיה פורח

, הולכים: השבילים הומים ממטיילים. חזרנו לרידינג ושברנו מזרחה לגדה הצפונית של פארק הירקון
אימהות שיצאו לטבע עם , גרים שלאופניהם מצטרפים נכיםמתנדבי עמותת את, רוכבי אופנים

שאפנו אוויר וקיבלנו הסבר מהמדריך " ראש ציפור"לא זכינו בהפסקות רבות אבל באתר  .תינוקיהן
מיועד לטיולי )לבסוף הבנו את פשר הכיסא הקשיח . על המסלול המעגלי המאתגר לרוכבי אופנים

 "...קריעת תחת"את המושג שהגדיר לנו מחדש ( שטח ולא לטיולי כביש

חזרנו לרידינג דרך הגדה הדרומית של הירקון עד למסוף כרמלית לא לפני שאחד הרוכבים עף 
י המדריך יד-להמסע המאומץ נמדד ע. המדריך הוכיח את יכולותיו כחובש. מאופניו ופתח את הברך

 .כל אחד יוכל...שים ובקרוב ניתן יהיה לשכור אופנים הישר ממתקני הרחוב החד. מ"ק 00ועמד על 

 0511יוני 

 צדק חברתי 
 !?ערבות הדדית כסיסמת יסוד? יחזור המושג צדק חברתי לכותרות 0511מי היה מאמין שבשנת 

הלכתי את כל , אחרי הפגנת ההמונים, בתום שלושה שבועות של מחאה, בערב חמים של אוגוסט
מעט תיירים ששוהים בעיר , מזדהים-םסקרני-השעה עשר בלילה ואני פוגש המוני מטיילים. רוטשילד

 .סבא בין המוני צעירים כולל בוגרי תיכון שבחופשה, ואני שובר את מחסום הגיל הממוצע

היצירתיות . הולכים ונעשים צפופים" הבימה"אוהלים שלקראת  0555בשדרות רוטשילד הוקמו כבר 
 :רשמתי כמה סיסמאות, כאן חוגגת

 אני רעב –השינוי מתחיל בתוכי 

 מדינה סובלת מהפרעת קשב וריכוזיותה

 העם נגד הממשלה, הממשלה נגד העם

 (ליד צילום של רבין)זה דור אחר , חבר

חברי , מורים, פסיכולוגים מתמחים, ופאים מתמחיםר, מבקשי דיור: התקבצו כאן כל התובעים צדק
די פעם אני חולף על מ. אנשים קשי יום ואולי גם טרמפיסטים, אימהות עם עגלות ילדים, ד"תנועת יסו

עצרתי ליד שלט שמכריז על לימוד . מעגל מתופפים או קבוצת לימוד, פני ריכוזים של אנשים סביב זמר
הסכמה או המיוחדות שאמצו לידיים המקשיבים ומגיבים בתנועות , צעירים יושבים 155. כלכלה

 . ל דיירי המגדלים שבאזורמעין פרלמנט שמביע שאט נפש מו. ר אפרים דוידי"התנגדות לדברי המרצה ד

אל תוך ( אין מנגלים)קולות המוסיקה ורעשים אחרים 
הלילה זוכים בינתיים לאהדה או לפחות לסובלנות של 

דיירי רוטשילד שכידוע אינם נמנים על אוכלוסיית 
הגעתי לקבוצת לימוד נוספת בה דפני ליף עונה . המחאה

לא אני ": לשאלה בדבר המקורות הכספיים של המחאה
סיסמא מצוינת  ."אישה של אקסל אני אישה של וורד

שמביעה גם את התמימות של המפגינים כאילו ניתן לשנות 
 .את המדינה ללא כח פוליטי

כך נכתב בכותרת של . גיליתי יצירתיות גם בצד השני
למחרת ההפגנה הגדולה בתל " ישראל היום"העיתון 
 ".אלף לא השתתפו בהפגנה 955-מיליון ו 9: "אביב

 0511אוגוסט 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Real_Estate_Protest_in_Tel_Aviv_25.7.2011_1.jpg
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 זכות ראשונים

שם הקיבוץ עולה ראשון או . לכבוד חג המשק גלשתי ובדקתי מה עולה כשאני מקליד רביבים בגוגל
 ...הישג יפה שנובע מטריק קטן, שני

בביקורו בפסח שלאחר ייסוד הקבוצה  ברל כצנלסוןידי -לא מיותר להזכיר כי השם רביבים ניתן על
שייסד  ברנר. ח.ילבין הסופר  ברנרלקשור בין המייסדים שהתחנכו בגבעת  ברל רצה. בראשון לציון
רביבים מוזכרת בהקשרים , בגוגל. כך שזכות הראשונים על השם היא שלנו. "רביבים"עיתון בשם 

 :שונים ואחרי שאדלג על נחל רביבים ומחצבת רביבים הנה חלקם

 .רת מורים במקצועות היהדותתכנית לסטודנטים מצטיינים להכש -באוניברסיטה העברית 

רב ישיבת ההסדר שעלה , שם העיתון הפופולרי של הרב אליעזר מלמד –בהתנחלות הר ברכה 
 .לכותרות כשקרא לסרבנות מול פקודה לפינוי ישובים

פעת רביבים" – פיוט בנתניה  .פיוט של שלמה אבן גבירול שמושר בסוכות כתחינה להורדת הגשם" ש 
 .בית כנסת לעולי מרוקו ושמו שפעת רביביםהוקם בשנות החמישים 

 .אחת מכמה סוגי ישימוניות, ישימונית רביבים היא שממית שחיה באזורנו –בעל חיים 

ידיעות "התיכון של ראשון לציון שיש בו מגמת קולנוע ותקשורת שמפרסת עיתון בשם  –בתי ספר 
 .י בחולוןס דמוקרט"בי. ס קהילתי בגני תקוה שליד פתח תקוה"בי". רביבים

במקום בו עמדו הבתים בראשון לציון רביבים  ובברח 1609הוותיקה ביותר נבנתה בשנת  –שכונות 
 .אביב הוקמה שכונת רביבים מצפון לנחל הירקון-גם בתל. הראשונים של הקבוצה

 .רחוב נחל רביבים בבית שמש. רחוב וילות בראש העין, בגבעתיים, בירושלים - רחובות

  –חברות ועסקים 

 מכר של ההוצאה היה קופיקו-רב. הוצאת ספרים שהתמחתה באנציקלופדיות . 
 הוראת  קולנוע בהנחיית אייל הצלם . 
 מ ביטוח ימי לישראל"רביבים בע . 
 ר ענת רביב"חברה לייעוץ והנחיה בחינוך בהנחיית ד . 
 "תכנית ניווטים בת יומיים בינינו לצאלים" באָחה רביבים . 
  בת ים –חברה לעיצוב חתונות . 
 בית מלון באשקלון –רביבים קן לאוהבים : ולסיום דובדבן. 

 0511יולי 

 

 " רבל"פרטים באתר . בעמק שרה "שער רביבים"נחנך  0510ביולי 

 

  :635109פורסם בעלון 
לישון באוהלים  ובעלי הליכות פשוטות שלא נרתע ,הפרופסורים הישראליים היו אנשים מיוחדים

ולעתים קרובות הייתי  ,ולפיכך יצרתי עמם קשר מיוחד ,למדו באיטליה אחדים מהם .נהיובשקי ש
  .מארח אותם באוהלי

הוא  .וחקר את העכבישים של המדבר דובהאזואולוג שלמד בפ-אנטומולוג ,שולוב' אזכיר את פרופ
המין אבל הרבה יותר בהיר מ, "האלמנה השחורה"והמסוכן מצא אצלנו מין עכביש מהסוג הידוע 

  ."האלמנה הרביבית"או בעברית  Latrodectus reviviensis: קרא מין החדש הואל .הרגיל

 (.מלאך אשר לא נכנסו לספרו-מתוך רישומי הזיכרונות של יואל דה)
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 אביב בדיונות חלוצה
מ מערבה בכביש "ק שישהאחרי . נסענו לחפש אותם. פריחת האירוסים באזורנו היא בחודש מרץ

ועקבות של כבשים רעבות שנהנו לאכול את ( פרחים)צאנו שרידי אירוסים צאלים ירדנו שמאלה ומ
לפחות . הן לא ויתרו גם על האירוס הלבן שמסומן במעגל אבנים. הפרחים ממש בימים האחרונים

 .השאירו את קני השורש

מהגשמים הדלים נוצרו קצת מי נגר על הכביש ובשוליו ניתן לראות . לשווא חיפשתי פריחה אביבית
, פרט למים הרבים ששטפו בחלק הרחוק של נחל הבשור לא זכינו השנה לשיטפון. ט מפרחי העונהמע

ל משקה "לראשונה השנה ראיתי מיכלית ענקית של הקק. ואת גשר צאלים לא ניתן לספח לרמת הנגב
 .התנחמתי בגשמי הברכה שירדו בצפון הארץ. את הלימנים במים שנשאבו בפארק גולדה

למרות . היא ניצנה של היום, ה'עוג-'עסלוג-בציר חלוצה!( מטר 0.0ברוחב )אית הגענו לדרך הרומ
מרגש לעמוד על התשתית הטובה ולדמיין את המפקדים הרומאים ישובים  ,שחלפו אלפיים שנה

. בכרכרותיהם שרתומות לסוסים והלגיונות שועטים אחריהם כשסערת חול משתוללת סביבם
. שגם אותם ראינו בהמשך, פרו מבעוד מועד בארות ובורותמחסור במים לא מדאיג אותם שכן ח

בפיקודו , אנשי החטיבה. ה'במלחמת העצמאות שימשה הדרך את חטיבת הנגב בדרכה לכיבוש עוג
חלק . שקיעה במקומות שהדרך הרומאית הייתה משובשת-מונעות-הניחו רשתות, של יצחק שדה

 . אים בשנים האחרונותמהרשתות שרדו עד לבהלת הברזל שאחזה בסינים ובבדו

כשעמדתי על שרידי טרסות ביזנטיות במפגש הנחלים רביבים והבשור דמיינתי מה קורה כאן לעת 
ועד היום ניתן לראות שני סכרים שהיטו מים מהנחל לתוך , הקדמונים התארגנו לשיטפונות. שיטפון

ך נשטף בשיטפונות א, סכר כזה נותר גם ליד באר משה. זיתים, מן הסתם, הטרסות שבהן גידלו
 .סכר נוסף ניתן לראות מזרחה מהסכר שלנו. הגדולים לפני שנתיים

יפ של נפתלי רז ושומע את הסבריו של אמנון בוצי ליבנה ובחברתן 'הטיול שלי מומלץ למי שנוסע בג
 .של נעמי ודבורה

ץ י קיבויד-להתפעלותי מהמרחבים הריקים נקטעה כשראיתי את ששת מבני הפיטום שהוקמו ע
 ...מקום-טללים בשום

 0510אפריל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מורה על שרידי הדרך הרומאית נפתלי רז          
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 והיה העקוב למישור
הטורקית  פני השטח שמשתרע מגשר הרכבת השתנו הנוסעים לצומת משאבים מבחינים כי לאחרונה 

 . במקום מהמורות נראה משטח חלק: לכיוון רביבים

 מני כנגד צבאות בריטניה'נועד להוביל את הצבא העות 1619רקים הניחו בשנת קו הרכבת שהטו
נחל  , תחנתו הראשונה של קו זה היתה בוואדי סראר. שאיימו על שלטונם בארץ מכיוון תעלת סואץ

עד  אם כי הקו נסללהיתה זו רכבת צבאית והתחנה הפעילה האחרונה היתה בניצנה . שורק בימינו
 אחות לבאר שבע אבל מלחמת העולם-י הטורקים כעיריד-לצנה תוכננה עני. קסיימה שבסיני

 . הראשונה שבשה את הקמתה

, הסוללה :התוואישרידים של מבנים נראים עד היום על לא ידוע על לוחות הזמנים של הרכבת אבל 
צומת משאבים של )אחד הגשרים הגדולים היה על נחל רביבים . 'עסלוג-גם בביר, הגשרים והתחנות

הם שלחו יחידת פרשים , הבריטים ידי-לעם כיבוש הנגב ע, 1617בשנת . קשתות)!( 19שנבנה על ( היום
 !שנים 155האומנות כפי שאנו רואים אותן כיום הן כמעט בנות . אוסטרלית שפוצצה את הגשר

בנחל רביבים ששיאה היה אחרי הנסיגה מסיני  ה מסיבית של חומר ואדיהחלה כרייבשנות החמישים 
תנופת כרייה חדשה החלה אחרי הסכמי אוסלו כשחומר הוואדי . ל בנגב"הבסיסים של צה בנייתו

 –הכרייה היתה חוקית אבל הפיקוח רופף והנזק לאתרים שונים . לרצועת עזה( עד היום)משווק 
י מינהל מקרקעי ישראל יצרה מקור כספי וכך מומנה "ע" הקרן לשיקום מחצבות"הקמת . מצטבר

 .פארק גולדה על שרידי המחצבה שהיתה שםבשעתו הקמת 

 . שוקם והוחלק השטח מול פארק גולדה, כאמור, תהליכי השיקום נמשכים שנים ארוכות ועכשיו

 יגיעו גם ...( זה הקצב)שנים  15לאחרונה הודיעה חברת אבן וסיד על סגירת מחצבת רביבים ובעוד 

 .לשיקום  מתחם זה

 0510מאי 
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 בית מריומה במדבר 
סיירתי . ההתרשמות הראשונה והחזקה בכניסתי לבית השנטי היתה הצבעים החומים והחמים

חוות סוסים , מגורי הילדים בבנין המרכזי: המקום כולל כמה אתרי משנה. ברחבי הקריה החינוכית
בין לבין ממוקמת חלקת עצי זית שבנטיעתה השתתפו חברי . ומגורי הצוות גן ארועים, טיפולית

, אביב-את השנטי הראשון בתל( 1669)שהקימה , יוסף-מריומה בן. י משפחת נקש"רביבים ונתרמה ע
המקום משדר . לקחה חלק מרכזי בעיצוב השנטי במדבר ותכננה בעצמה את הנוי המרשים סביבו

שתרמה גם , ביניהם משפחת מיינקוף, האתר הוקם בעזרת תורמים. אסטטיות וחשיבה על כל פרט
 . למרחצאות נווה מדבר וסוכנות הרכב מאיר

י "כך הם נקראים ע)ילדים  07גרים כיום , שממוקם על כביש ארבעים לא הרחק משדה בוקר, בשנטי
נים בביתם היות שמדובר בבני נוער שנתו. י רשויות הרווחה"הילדים מופנים ע. 01עד גיל ( הצוות

, שהוא יחיד מסוגו בדרום, בשנטי. מינית או שסבלו מהזנחה, מילולית, בסכנה בשל אלימות פיזית
הנערים לומדים . עוברים מאות ילדים בשנה כולל חיילים ללא בית מסודר שנזקקים ללינה בלבד

במוסדות החינוך הכלליים ברמת הנגב ותפקיד הצוות להעסיק אותם לאחר או במקום שעות 
גרים ארבעה , שהניקיון בהם על הילדים, בחדרי המגורים. אזורי הפנאי מאד מושקעים. הלימודים

אין כניסת . העישון והשתיה אסורים במתקני הפנאי: השהיה בשנטי כפופה לשלושה איסורים. בחדר
 . מה שכלל גם אותי, בנים למגורי הבנות

כמו שקורה לא . 'ארנה'בחנות בקניון  בימים אלה פתחה מריומה במבצע התרמה רחב היקף שמרכזו
הצמצומים . אבל חסר מימון לאחזקה השוטפת, נמצאו –תורמים נדיבים להקמת המוסד , מעט

בעיצומם אבל מריומה אינה רוצה לחזור לימים הראשונים בהם אספה שאריות משוק הכרמל על 
 .מנת להאכיל את הילדים

 0513 טסוגוא

 

 מלון בראשית
שאמור לקום על שפת , המלון. לפני מספר שנים שכר אצלנו דירה מנהל העבודה של מלון בראשית

לא מכבר נסעתי לבקר במלון שאינו שש לארח . קטע נוסף ייחודיעורר בי התנגדות בגלל גזל , המכתש
 .ם ממש נעימהוזכיתי להכנסת אורחי' מחסומים'הצלחתי לעבור שני . סקרנים

-ים מאורגנים בבתים דונופשחדרי ה: המלון פרוש על שטח לא גדול ומנסה להשתלב בנוף המדברי
: הנוי מעוצב בסגנון מדברי. המעקים בנויים מענפי עצים. מאבן פראית שנחצבה באזור נבנוקומתיים 

פראית חשופה  גם פנים המלון נבנתה מאבן. פרט לעצי שיטה שפזורים בחצר הקרקע צהובה וחשופה
 .עיצוב הפנים מושקע ומרשים ביותר. שרצועות מעץ אגוז יוצרות את החום שהמלון מבקש לשדר

. אולי חשבו שאני אחד מהאורחים המכובדים, הסתובבתי בין המבנים ובכל מקום הקדימו לי שלום
ועד ₪  1,055-שהרי המלון אינו מיועד לקיבוצניקים אלא לעשירי הארץ שמוכנים לשלם עבור לילה מ

ניתן להגיע למקום בהליקופטר פרטי אבל הנחיתה היא בבסיס רמון . בסוויטה נשיאותית₪  12,555
אחרי . קוזי בחדר'ג-לאורח ומגודל הבריכה ההתעריפים מושפעים מהנוף שמוקצ. הסמוך

שהתרשמתי מבריכת השחיה היפה שמשקיפה על המכתש ומהבריכה המחוממת ירדתי לקומת 
מהחמאם הטורקי ומבית חדרי טיפולים המפוארים התרשמתי מהסאונה המושקעת ובנוסף ל. הספא

 .טעם שמגלם כסף גדול-העיצוב בטוב .השימוש המפואר

. המלון צמוד לגן הפסלים ולמעשה גוזל רק פיסה קטנה מהקילומטרים הרבים של שפת המכתש
, אב העיקרי של העיירההמש, בדיעבד נכון עשתה מצפה רמון שוויתרה על חלק קטן מהנוף המיוחד

 .כדי למשוך לנגב את אחד המלונות היוקרתיים של הארץ

 0513נובמבר 
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 ילדות נשכחת
בימי ילדותי ברמת גן טיילתי עם אבי לאתר והסתקרנתי . המשוחזר "שבע טחנות"הלכתי לאתר 

, ות  הנמוכיםזכורים לי בית הקפה הערבי עם הכיסא. לראות האם המקום יזכיר את ילדותי הרחוקה
 . הכי גבוה שהכרתי והשיט בסירות הקיטור לתל אביב, מפל המים השוצף

המפל , טוב. גני יהושע אבל הוא ממוקם ברמת גן -אתר שבע טחנות הוא חלק מפארק הירקון כיום 
טחנות הקמח לא . אינו אותו מפל כי את מי הירקון השופעים העבירו לנגב וגם בית הקפה לא קיים

בתקופת . הטחנות החדישות שהופעלו בחשמלעם בניית בימי ילדותי והן ירדו מגדולתן פעלו כבר 
, טחנות שבעלפני למעלה מעשור נוקו . פקו את רוב הקמח לעיר יפויטחנות שס 11טחנו כאן הזוהר 

לדמיין את ימיו הגדולים של הכפר הערבי תל אבל נדרש דמיון רב כדי  מטייליםהאתר כולו הוכשר ל
עדות לדרך חשובה , כשהאתר נוקה התגלו בו שרידי אומנה של גשר רומאי(. גריסה: תרגום)רישה 'ג

ברקע נראו הדייגים . ישבתי על שפת הבריכה הגדולה שמשייטים בה ברכיות ואגמיות. שעברה כאן
 . באמצע רמת גן ניתן לתפוס שלווה בטבע הפסטורלי. שמעלים בחכתם דגים מנהר הירקון

רוכבי , רצים, טיול בפארק הירקון שהומה צועדיםאת הדמן לתל אביב להתחיל אני ממליץ למי שמז
עד ההליכה . נקודת יציאה אפשרית היא מגשר הירקון שעל דרך נמיר. אופניים וספורט עממי למינהו

 .ברמת גן 92מי שמעדיף להגיע ברכב ימצא חניה באזור רחוב רוקח . דקות 25-נמשכת כלשבע תחנות 

בכל השנה פרט , מקיים באתר הדרכת חינם בכל שבת ראשונה בחודש, ו אני לומדב, מכון אבשלום
 .צילומים ניתן לראות באתר שבגוגל. אוגוסט-לחודשים יולי

 0513אוקטובר 

 

 החיים הטובים כתחליף לקיבוץ

עוד לפני שהציע לי קפה ערך לי סיור מקיף בביתו המפואר . 'השבוע נסעתי לבקר את חברי בקיבוץ מ
חרסינות בצבעים : שבו הותקנו כל החידושים האחרונים בתחום הבניה –מטר רבועים  155 –

נענים לתנועת ידו העדינה של חברי על פני , ברזים נוצצים ותריסים חשמליים שירדו ועלו, מופלאים
היד , התפעלתי מאד מהטעם המשובח. האביזרים בבית הם המילה האחרונה בתחום. המתג החשמלי
בריאותו איתנה ומדי בוקר הוא יוצא , חברי הוא בעשור השמיני של חייו. ההשקעה הנדיבה וגודל

 (.ללא שותף חיצוני)לעבודת יומו במפעל של הקיבוץ 

ההסתבכות . הגיע למבוי סתום מבחינה כלכלית ועמד על סף פשיטת רגל' לפני כעשרים שנה קיבוץ מ
חיצוני שביצע הפרטות עמוקות בכל  הובא מנהל. הרחבה ממש לא שיפרה את המצב/בבניית שכונה

הדירות  155בעזיבות הגדולות היתה ברכה רבה שכן . עשרות חברים עזבו והקיבוץ ניצל, מה שזז
גם שני בני ומשפחותיהם . "שהתפנו מחברים הורחבו והושכרו לתושבים והפכו למקור הכנסה מכובד

בצעירותי הייתי מרכז . "ו מעבר לשבילוהצביע לעבר הבית הגדול של בנ, סיפר בגאווה, "חזרו לקיבוץ
הורה , תושב בקיבוץ,  הבן". פלחה ובני ממשיך את דרכי ומנהל את הענף המכניס ביותר של הקיבוץ

התושבים הצעירו את אוכלוסיית  055. לשלושה ילדים שהם חלק מהילדים הרבים שהגיעו לקיבוץ
 .בניצוחו של חברי' יבוץ מכך התאפשר חידוש המסורת התרבותית המפוארת של ק. הקיבוץ

ביני לבין עצמי . בתום הביקור באחוזת חברי יצאנו לחיק הטבע לחזות במרבדי הכלניות באזור
היות שצעירים אינם מתקבלים לחברות והוותיקים ילכו בדרך . 'הרהרתי מה צופן העתיד לקיבוץ מ

תובעים -או לידי יורשיםלא רחוק היום שהקיבוץ המטופח יפול כפרי בשל לידי התושבים , כל בשר
 !?האמנם החיים הטובים בהווה הם התחליף לעתידו של הקיבוץ. שרק הם ישרדו במקום

 0512פברואר 
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 91בת 
והיא כללה  1602המועצה הוקמה בשנת . שנה להיווסדה 95המועצה האזורית רמת הנגב מציינת 

ראש המועצה . ירה מצפה רמוןכפר ירוחם והעי, שדה בוקר, משאבי שדה, רביבים: חמישה ישובים
. מיליון דונם 2.3 –מהמדינה  00%שטח המועצה היה . חבר משאבי שדה, יוחנן זריזהראשון היה 

הצוות כלל שלושה עובדים . בצריף שמשמש כיום את מרכז המשק, משרד המועצה מוקם ברביבים
עבר משרד המועצה  כעבור מספר שנים. מנהל חשבונות ומזכירה, יושב ראש(: היום 95-לעומת כ)

הועברו המשרדים , לה יוגב'ביוזמת ראש המועצה יענק, בשנות השמונים. לרחוב הדסה בבאר שבע
עודד ברזלי ושייה , ובה דרור'יהודה צ: ראשי מועצה נוספים חברי רביבים היו. לתוך שטח המועצה

 .לבבי

 90% ק קיבל תמיכה שלשמולי. ר המועצה לקדנציה נוספת"נבחר שמוליק ריפמן ליו 0510בדצמבר 
ר המועצה "לראשונה שמוליק נבחר כיו. שנות כהונה 00-מהמצביעים ובסיום קדנציה זו ישלים כ

מאז שונה החוק ויושב הראש נבחר בהצבעה . כשתפקיד זה עבר ברוטציה בין הישובים, 1661בשנת 
העיקרית  המשימה. בתקופת כהונתו התפתחה המועצה בתנופה רבה. ישירה של תושבי המועצה

יחסית לתנאי הפתיחה ניתן . שהציב שמוליק לעצמו היתה לעבות את האוכלוסיה בתחום שיפוטו
גיוון מקורות הפרנסה והפיכת , תוספת שכונות בישובים הקיימים, לציין את הגידול במספר הישובים

בתחילת שנות . המועצה לאזור נחשק שלא כל הפונים להתיישב בו מצליחים לממש את רצונם
והפך לגורם מרכזי בשעות הפנאי , ס שהחליף את רכז התרבות האזורי"התשעים הוקם המתנ

 .גילם פי-לוהתרבות של התושבים במגזרי האוכלוסיה ע

הנושא הבעייתי שעדיין אינו פתור הוא פלישת הבדואים לשטח המועצה שהתרחשה בראשון בינואר 
לאחרונה הושגה פריצת . התקדמנו הרבה שנה ששהות הבדואים אינה מוסדרת ולא 05בקרוב . 1660

 .דרך בנושא התיישבות הקבע אבל נמתין להודעה רשמית ולשינויים בשטח

 0512פברואר 
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 מתחם התחנה
. שבע נערך לפני כשנה סמוך לבחירות האחרונות-טקס חנוכת התחנה המרכזית המשודרגת בבאר

עם כך בשיחה , ודות במתחם נמשכותהטקס נערך לבקשת שר התחבורה ישראל כץ אבל עד היום העב
 .יצחק מנהל התחנה-אלקנה בן

כיום כיכר  –ברחוב ההסתדרות , שלושה רציפים בלבד, "התחנה המרכזית"ותיקינו עדיין זוכרים את 
נחנכה התחנה החדשה שנבנתה בסגנון  1697בשנת . ששרתה את אגד שנים רבות -רבין בעיר העתיקה 

שנה  25-חלפו כ. חשוףהבטון ומרכיבו המרכזי היה ה שלט אז בארץזרם האדריכלות ש, הברוטאליזם
הדיו הגיעו לעלון בנושא  -וככל שיפוץ היה זה מבצע מסובך , סוף התחילו בשדרוג התחנה-וסוף

החפירה . שהתחיל עם חשיפת שרידים של עיר ביזנטית –ס 'סגירת הפשפש ליד מקדונלד
ים וכיום מוצגים חלק מהממצאים מתחת לרצפת הארכיאולוגית עכבה את השיפוצים במספר חודש

 .הזכוכית שבכניסה הראשית

דים "שאלתי את המנהל האם התחנה ערוכה לקלוט את אלפי החיילים שיתחילו לאכלס את עיר הבה
מתשובתו הבנתי שההחלטה על העברת הצבא לרמת הנגב התקבלה לאחר שהסתיים . לאחר הפסח

י אוטובוס לצומת הנגב ועד שתיסלל לשם רכבת כנראה בקרוב יופעלו קוו. התכנון של התחנה
יצחק מגלה שבעתיד יועברו רציפי ההורדה של האוטובוסים -בן. שהצפיפות בתחנה תעלה מדרגה

שלנו הועבר אל  520קו . לאזור אחר בתחנה ובמקום שיתפנה ייבנו מגדלי דירות למגורי סטודנטים
 .שונים שמגיעים לצומת משאבים ס המשודרג ובסמיכות נוספו קווים'מול מקדונלד

הקפיצו את ( עדיין מקרטע)חשוב המסופים יחומרי הבניה ומ, החלל הסגור והממוזג של התחנה
מתוכנן גשר )תחנת הרכבת : לא בערים רבות מרוכזים בסמיכות. התחנה למאה העשרים ואחת

קניון גדול ותחנת  ,מסופי התחבורה העירונית, (להולכי רגל שיחבר את הרכבת לתחנת האוטובוסים
 ".שבע-טרמינל באר"גם שמה שודרג להאוטובוסים ש

 0512מרץ 

 : 5109מרץ 
. סוף סוף הצליחו להפעיל את השלטים האלקטרוניים שמורים על מספרי הקווים ושעות יציאתם

 ...ממנו יוצאים האוטובוסים לרביבים ולפיתחת ניצנה עדיין תקולים 01רציף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .0967אשר שירתה אותנו עד שנת , ה בבאר שבעהתחנה הישנ
 . קפה ערבה -וממול לתחנה " המשביר לצרכן"בצמוד לתחנה נראה בנין 

 ."ליילנד" תרצותמהאוטובוסים 

 (: מחוץ לצילום)מימין 
 .בו המתנו במשך שעות לאוטובוס היחיד שנסע פעם ביום לרביבים, בית הקפה של יענקל 
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 ח"מערת הפלמ

ורק היא עולה , אגדות רבות נרקמו סביבה, רסמת נמצאת ביער משמר העמקח המפו"מערת הפלמ
שהיתה אתר טיולים לבני ' עסלוג-הלכתי לבקר את אחותה הצעירה מדרום לביר. לשם זה בגוגל

 .המשק וחברי הגרעינים הראשונים

המשלט . "'עסלוג-מול ביר" משלט הקטן"ח התמקמה ב"המערה זכתה לשמה אחרי שיחידת הפלמ
הגנו על הכביש בו התקדם הצבא המצרי , בסמוך לחוות חולות מקמן, "המשלט הגדול"ו" ןהקט

" דרך בורמה"סללו דרך עוקפת שזכתה לכינוי , שהיו בדרכם לירושלים, המצרים. במלחמת העצמאות
קטע מדרך . 1629-ב המצור על ירושליםחולדה ולטרון ופרצה את על שם אחותה המפורסמת שעקפה את 

 . ניתן לראות גם כיום –מטללים למשאבי שדה  – "לנוש"בורמה 

ח שהתמקמה במערה קבלה את האספקה שלה מרביבים אחרי שזו הונחתה בשדה "יחידת הפלמ
האספקה עבור שני המשלטים . י מטוסי דקוטה שהגיעו מצפון הארץיד-להתעופה המאולתר במצפה ע
בין . ירות כדי להיכנס להיסטוריהחניקים הנציחו את שמם על הק"אוחסנה במערה וכמה מהפלמ

 .השמות גם חברים מרביבים שאת שמם לא אסגיר כדי לא לפאר חריטת שמות על אתרים היסטוריים

היא נחפרה בסלע קירטון . המערה היא למעשה מחפורת ששמשה את הנבטים למגורים ואחסון
נמצא  עמוד תמיכה גם במערה זו ( ששמשה לשימור מי גשמים)ודומה מאד למערה הגדולה במצפה 

תחה התמקמה דיונת יהיות שבפ, שמוקפת באוהלי הבדואים, כיום לא ניתן להיכנס למערה. מרכזי
 .עדיין ניתן להציץ פנימה ולראות את החלל שבמרכזו עמוד התמיכה. חול

 0512מאי 

 

 באר שבענחל פארק 
ין לפארק הגדול ביותר שבע ממטרד שזורמים בו מי קולח-זה מספר שנים עובדים על הפיכת נחל באר

אחד הראשונים שהיה מעורב במיזם היה רמי חרובי מבארי . דונם 0,555פני -בארץ שישתרע על
. שטחים גדולים על גדות הנחל ניטעו ואחרים כוסו במדשאות. שהתחיל את הקריירה שלו במצפה

יקורת רבה הגשר עצמו ספג ב. האמפיתיאטרון הגדול שהוקם במקום כבר פועל ליד גשר המיתרים
מאנשי המקצוע שרואים בו חיקוי של גשר המיתרים בירושלים אותו בנה האדריכל הספרדי  

נשלחת אלומת אור מרהיבה , שלמעשה אינו גשר אלא תפאורה לאמפי, מהגשר. ווהקלטאָר סנטיאגו 
 .לשמים שָצדה את עיני הנוסעים ברכבת

כידוע הישוב עלה . ווה חלק מהפארקנוקה ושופץ ויה, מושב שננטש במלחמת העצמאות, בית אשל
. כאחד משלושת המצפים ולאחר המלחמה הקימו חלק מהחברים את מושב היוגב בעמק יזרעאל

ידי המצרים במלחמת העצמאות אבל את מגדל הטירה פוצצו אנשי -הנקודה הופצצה קשות על
, נהלל בן, ברטשם משה אל-שבע נקרא על-מבצע משה לכיבוש באר. המקום בעצמם רגע לפני עזיבתם

 .מפקד בית אשל

 .מ ונסללו לאורכו דרכים להולכים ולרוכבי אופנים"אורכו של הפארק הוא שמונה ק

 0512אוקטובר 

 

 

 

 

 

 

 

 . חלק מחצר הטירה בבית אשל   
 ...מזכיר משהו   
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 השימור –שרונה 

 .הצעה לביקור –לכבוד הקיץ שהגיע 

למעשה יש כיום . אביב-בתלבשכנות לקריה , רתפתיחה בשרונה המשוחז-הוזמנתי לסיור טרום
במתחם המסחרי שופצו . החלק המסחרי והחלק ההיסטורי: שני חלקים( סרונה: בגרמנית)בשרונה 

חלק זה זכה לפרסום בגלל . ושוחזרו בתי הטמפלרים ונמסרו ליזמים שפתחו בהם בתי קפה וחנויות
חלק ההיסטורי נמסר ה. את רחוב קפלןשבעה מטרים על מנת להרחיב -הזזת חמישה בתים בחמישה

 (.בתשלום) עומד להיפתח לציבור והוא למועצה לשימור אתרים

 ,כריסטוף הופמןמנהיגם . גרמניה, ירטנבורגוהטמפלרים הגיעו לארץ בשלהי המאה התשע עשרה מו
הוביל קבוצה דתית שהאמינה בתחייתו הקרובה של ישו , 30שנבחר לפרלמנט של פרנקפורט בגיל 

הכניסו ארצה את בשרונה הטמפלרים . התכוונו להיות בין הראשונים שיפגשו בו בארץ הקודש והם
ערב מלחמת . החקלאות המודרנית בשטחים הגדולים שהשתרעו על אלפי דונם כולל מתחם איכילוב

הם הפכו לנתיני אויב ונכלאו ובהמשך גורשו על ידי הבריטים , נפש 995כשמנו כבר , העולם השניה
 .שטחיהם עברו לידי מדינת ישראל ועל כך פוצו במסגרת הסכם השילומים עם גרמניה. ליהלאוסטר

רחוב קפלן של היום ורחוב דוד אלעזר של היום  :במרכז המושבה נסללו שני רחובות בצורת צלב
כך  ,היו סוג מיוחד של נוצרים, שפרשו מהלותרנים, הטמפלרים. הופמן לאחר פטירתו שם-לשנקרא ע

מעל הכניסות לבתים מתנוססים  .נבנתה כנסיה בשרונה ובמרכז הישוב נבנה בית עם לדוגמא לא
 .ך"פסוקים מהתנ

המימון לכל הפרויקט בא משיווק . כיום שרונה המסחרית וההיסטורית מסוגרת במגדלי מגורים
שכל בתיו שופצו מטופח וכפר קטן  :התוצאה. ולעסקים של שרונה מגדליםבניית העות לקהקר

בחלק שעבר שימור שוחזרו משרדי . בניה אורבנית קיצוניתבתוך , שנה 105למצבם לפני ושוחזרו 
בצד הדרך ניתן . והוא עשיר בצילומים היסטוריים, א"לשכת הנשיא בת כמו הממשלה הראשונים

לבקשת המועצה לשימור  ".המוסד"של ( התרוממה רק בלילה)את האנטנה ההידראולית לראות 
 .אתרים האנטנה שומרה

 .עכשיו נופרים צבעונייםבה פורחים  ההיפיפיידרך לחלק ההיסטורי כדאי לשים לב לבריכת הנוי ב

 0512יולי 
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 אנדרטת הקיבוצים
חללי מערכות ישראל שנפלו  3,555ומנציחה את  0515ביקרתי באנדרטת הקיבוצים שנחנכה בשנת 

בתוך יערות מנשה מעל קיבוץ האנדרטה ממוקמת . שנים 155מאז ייסוד התנועה הקיבוצית לפני 
, סולו שאולהפסל . ערש התנועה הקיבוצית, משמר העמק ומשקיפה על הנוף הנהדר של עמק יזרעאל

הציב במרכז האנדרטה מגדל שניתן לראות בו מגדל המים שמסמל כל קיבוץ או את , חבר עין גב
 . הכל בעיני המתבונן –ישובי חומה ומגדל או את מבנה הביטחון 

. שעברנו כאןופעולות האיבה ות לפי סדר המלחמות דבוקחללים חקוקים על הקירות בשמות ה
. אנדרטהשיזמה את הקמת הבשעתו ביקש ממני המזכיר להיות המקשר לברית התנועה הקיבוצית 

מקום ותאריך נפילתם ועתה הלכתי לראות את , חללי רביבים 37שמות של ההעברתי אליהם את 
 .השמות

כחצי שעה על אמנם מגידו הנסיעה נמשכת -מכביש יוקנעם: מקום המרשים הזהאני ממליץ לבקר ב
מתוך משמר . קראו הרי אפריםבעבר הרחוק נאבל בתוככי הנוף היפה של הרי מנשה ש' דרך סוג ב

 .בהליכה קצרה, העמק אין גישה ברכב אבל ניתן לעלות רגלית

 0510פברואר 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רעאלעמק יז: ברקע. אנדרטת הקיבוצים

 

 הנה בא האביב

 105-כ –ראשית לכל בגלל שפע הגשמים שירדו . החורף הטוב שהסתיים בימים אלה ראוי לסיכומים
" הנגב פורייח"כמות כזאת יורדת מדי כמה שנים ו. מ שהם פעם וחצי מהממוצע השנתי שלנו"מ

בסיוע , ץ דרמטיבאחד האירועים היה חילופעמים ו שלושהוואדי שלנו זרם . גוריון-כנבואתו של בן
בזמנו קו המים של המוביל נפרץ  בנקודה בההבשור שניסה לחצות את נחל של זוג , הליקופטר

 (.YouTube) טיוב-מתועד ביוהחילוץ . הארצי

 : גשמים נינוחיםהחורף הזה התאפיין ב
נות סבירות ועל פני תקופת ירדו במ, לא גרמו נזקים

ר המדבהצמיחה מסביבנו לא אכזבה ו. ממושכת
כביש . שעוטף אותנו הפך לירוק ושופע פרחים

ות צהובות ומול הכניסה למשק עוטר בשפע חרצי
 . כחליות ששנים לא ראינו צמחו" שער רתמים"

חברים רבים נסעו להתפעם מהאירוסים הרבים 
  .בכביש צאלים 92-בקילומטר הוהגבוהים 

 : וכמו שעיתונאים אוהבים אפשר לסכם
 .'וגו..." זקני רביבים לא זוכרים"

 0510אפריל 
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 ביקורים אצל שכנינו החדשים
 

 

  שקיעה ברתמים

קיבוץ רתמים קטן . המסלול מרובד בתשתית כמו ברביבים. הלכתי במסלול הצעידה סביב רתמים
-באזור הצפוני: הנוף משתנה. מ"ק 3.0 -מסלול הצעידה באורך זהה לרביבים , מה מוזר, יותר אבל

עדר כבשים קטן שב מהמרעה ונערה . י ומשרה על ההולך שלווה מיוחדתמזרחי מראה הנגב בראשית
יער "על קו האופק . הריקנות מעצימה את יופיו של הישימון. בעלי כנף לא ראיתי. בדואית נוהגת בו

אלה האשלים הנמוכים שנטעו על ידי ראשונים רביבים בשנות החמישים ועדיין שורדים  -" רביבים
עוז ורביבים -נחל, טללים, חקלאי רתמים. משתרעים שדות לא זרועים" היער"בשיפולי . על הדיונות

אומרים שהאחים נקש יגאלו את הקרקעות אם יממשו את תוכניתם . לא הצליחו להתפרנס מהם
. דרומי אי אפשר להתעלם מההתנחלות הבדואית המתרחבת-באזור המערבי... לטעת גם כאן זיתים

התחום הבדואי נחתך על ידי דרך עפר . מטר מגדר הישוב( )!155לאחרונה הקימו מבנה במרחק 
לבדואים יש יחס לנוי . כל אלה נעקרו. שהובילה בעבר הלא רחוק מהלולים אל הפרדס ומטעי רתמים

קאיד . בצד הדרך תחנה מטראולוגית שספק אם מישהו פוקד אותה. וסביב מגוריהם צומחים עצים
יפ סוזוקי חדש שנתרם לא מכבר על ידי משרד 'המסלול בגעושה את , השומר הבדואי שלנו, אלדופירי

 . הביטחון או המשטרה

 חיץגלגל החמה שצונח מערבה מרהיב יותר ברתמים כי ממש אין . הליכתי הסתיימה עם השקיעה
' בתום ההליכה ישבתי על הדשא אצל משפחת ח. שיסתיר את המראה המרשים כל ערב מחדש

הבריזה הזאת יכולה להיות אבן פינה להקמת השכונה . ם ולחונהניתי מהבריזה של מוצאי יום ח
.הקהילתית של רתמים  

 0553אוגוסט 
 

 'השוק הבדואי בכפר הדאג

שלט . פועל מזה כחודש שוק בדואי, ממש ליד הכביש, בפניה מכביש הכניסה לרתמים שמאלה
לא לראות את שהיה בעברית הוחלף בשלט כתוב ערבית בלבד אבל אי אפשר ש' ההפניה לכפר הדאג

סוחרי השוק אינם מקומיים  אלא   .הפעילות השוקקת במקום מדי יום שלישי לפני הצהרים
הסחורה מוצגת בצורה אסטטית והמזון . משתייכים לשוק שנודד בין ישובים שונים בדרום הארץ

 : מוצעים למכירה. שלנוהמחירים נמוכים יותר ממחירי המרכולית  –ובעיקר , נראה טרי ומזמין

 – היות שאין במקום חשמל וסידורי קירור. נעלים וסנדלים וגם כבשים, בגדי ילדים, פירות וירקות
 .טרי אין מוכרים מזון

התברר שאלה פסוקי קוראן מושרים שבקעו מהדוכן למכירת קלטות . מיד בכניסה שמעתי מוסיקה
, הפזורה המקומיתאת   המנהיג ,אני מכיר מפגישותינו במזכירות אותו, השייח דחללה. דת  בנושאי

שהתנחלו סביבנו הבדואים  0,555השייח מסביר שהשוק משרת את . הזמין אותי להסב איתו לקפה
אמרתי לו שאני . וכי הם שוקלים להעביר את יום השוק לשבת בבוקר( …לשבועיים) 1660 בשנת

 .מניח ששבת יהיה נוח גם לאנשי רביבים

 0552יוני 
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 א.ב.ש.ביקור בחוות א
חוות  הקיםמגוש קטיף ו שלמה פונה. ואחיינו יוסי הם שכנינו החדשים מזה כחודשיים מה אזולאישל

בגוש קטיף הם גידלו ". הבוסטר", אחרי הכניסה לרתמים, בודדים שצמודה לקידוח המים המליחים
. במים השפירים והמליחים שהוקצבו להם, ירקות אורגאניים וכאן טרם החליטו מה לגדל בקרקע

, שלמה בונה צימרים". דרך השמן"אלה ישתלו זיתים שהם קונים מדילול שנתי שנעשה ב בימים
 .ומתכוון להתפרנס גם מאירוח כפרי, החממות של רתמים בו עמדובמקום 

ליתר ביטחון . שומר ועובד: ולי בגלל שהם מעסיקים שני בדואיםא. בינתיים לא? צרות עם הבדואים
 זרעו קצת תפוחי אדמה ושיחי. ווה ממש בשלבי הקמה ראשוניםהח. שומרים על החווה שישה כלבים

על כוס קפה הדוד ואחיינו משבחים בפני את העזרה שהם מקבלים מהמועצה האזורית ומקבלת . נוי
 .הפנים החמה של החברים מהישובים

לידה תתפתח חווה נוספת . אזולאי שלמה בן אברהם: א הוא ראשי תיבות.ב.ש.א –שם החווה 
השכנים . שם החווה רשום על שער הכניסה הכחול שצמוד לכביש צאלים. וסי אזולאיבבעלות י
 . שמחים לארח חברים שמזדמנים לסביבה, אנשים נעימים, החדשים

 0550נובמבר 

 : 5100אוקטובר 
 . בביקור נוסף שערכתי בחווה התפעלתי מההתפתחות הגדולה במשך שמונה השנים

 שלדבריו מונעיםתים מזנים שונים נטועים ברווחים גדולים דונם זי 70 :שלמה בנה משק לתפארת
, המחירים אינם נמוכים. תבלינים מסוגים רבים. יקב+ כרם יין למאכל וגם ליין  .בית בד+ מחלות 

 .כמקובל במזון אורגני

כשהגעתי ביקש שלא אקדים כי הוא השומר ולכן . נותר לבד בחווה, שאינו צעיר, האחיין עזב ושלמה
 .יחד איתו עובדים שלושה תאילנדים. ת עבודת יומו בשעה מאוחרתמתחיל א

 .ונקבר ברביבים 0512שלמה נפטר בנובמבר 

 

 
 חוות רוטה

. מגדיר את עצמו יותר כאמן מאשר מתיישב ארז רוטה. כל כיווןלהצעה לטיול שבת קצר חצי שעה 
 .תן גדול שנטעארז מצייר ומפסל ובנה בחווה שהוקמה לפני כחצי שנה גן פסלים בצד בוס

יצאתי משער בית הקברות והלכתי לכיוון . הקרוונים של ארז נראים לנוסע על כביש הכניסה לרתמים
בהתקרבך לחווה מומלץ . רתמים אבל דרך המלך היא מכביש צאלים אחרי הבוסטר שמאלה

 ... על מנת שידריך את הכלבים הרבים לא לתקוף אותך (502-2699753)להתקשר לארז  

 13בנוסף לבוסתן הגדול נטע בסוף הקיץ . ה את החווה במו ידיו בעזרת בנו וחברים מזדמניםארז בנ
קרוון להלנת , קרוון למגורים של ארז: בחווה שלושה מבנים. דונם כרם בעיקר מהזנים מרלו וקברנה

יתן שהביא לחווה ונ( ולא זול)יינן ובעברו ייצר יין איכותי : מקצועו הנוסף של ארז. אורחים ויקב
 .לקנות במקום

. סידורים אחריםלקניות ו לעת נסיעותיומצד אחד הוא שוכר שומר . חשדות, קפה: יחסיו עם הבדואים
... החווה מוקפת גדר תיל ורצוי שאופנועינו הדוהרים במדבר יזהרו. מצד שני חבלו במקור המים שלו

 . צימריםב לא, ארז יתפרנס ממכירת יין והלנה. הבחין בגדראחד כבר נפגע כי לא 

 .המתעניינים מוזמנים לבקר

 0550דצמבר 
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 ספינת המדבר
. שנערך בחוות ספינת המדבר" משינה"האזנתי לקונצרט של , אל מול ירח מדברי, בערב קיצי נעים

היתה אחת החוות הראשונות שהוקמו באזורנו , יזם בדואי צעיר פרחאן שלייביי "שהוקמה ע, החווה
פרחאן הוא הבעלים והמנהל וכל הצוות בנוי על בדואים פרט . מופעי זמר ולאחרונה הותאמה לעריכת

עיקר . מוגש אוכל בדואי מסורתי כשר למהדרין, כמעט כולם יהודים, למתארחים בחווה. למזכירה
מבוגרים מגיעים ממקומות עבודה . הלקוחות הם בתי ספר שלנים באחד משלושת אוהלי הענק בחווה

המזכירה מקיבוץ , עם דפנה יצחקבעודי משוחח . פקים בארוחת ערבשלוקחים יום כיף או שמסת
לאחר . של שעה מסביב לפארק גולדה עולה על גמלים לסיור, מגיעה קבוצה לביקור באתר, אור הנר

שתוזכרו להצטייד בהרבה מים יצאו לדרכם ונכנסים נציגי יחידה צבאית שתקציבה מאפשר רק 
טק -חברת היי. מצלצלטלפון ה. את האוכל יביאו איתםהם מקבלים מתחם וגם . בילוי של ערב

טרנד חדש ליושבי משרדים שמטרתו גיבוש קבוצתי בפעילות ,  OTDיום כיף שעיקרו פעילות מזמינה 
 .שטח אקסטרימית

להן מוצעות חבילות מהאטרקציות של מהוות את אוכלוסיית המבקרים בסופי שבוע וחגים משפחות 
אלה לא ילונו באוהלים אלא בבונגלו צנוע או בצימר . קור במצפה רביביםיפים ועד בי'האזור מטיול ג

 .מפנק

מספר על הגמלים שהם הסמל המסחרי של , הוא מנהל התפעול של החווה, האח הצעיר, עבר שלייבי'ג
' עבר גר בביר הדאג'ג .נאקות שנמנעות מהריון שישבית אותן מעבודה 17לרכיבה משמשות . המקום

קות לא לרכיבה אלא לייצור חלב שלדבריו הוא טעים במיוחד ובעל סגולות ושם הוא מגדל נא
. נכשל –ייצור חלב מותנה ביציאה למרעה וניסיון למצוא תחליף תעשייתי בתוספי מזון . בריאותיות

סיפור נפרד הוא מדוע בשר הגמל אינו כשר ליהודים . לאחר האביב הנאקות מסתפקות באכילת חציר
 .סה ומעלה גירהשהרי הגמל מפריס פר

 0515אוגוסט 
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 חולות ֶמקֶמן
אצל משפחת הירש שחיתה ברביבים וברתמים ( בסמוך לנווה מדבר)ביקרתי בחוות חולות מקמן 
הרושם הראשון שקיבלתי שלא הרבה השתנה במקום מאז נסעתי על . וילדיה עדיין מתחנכים כאן

בר מבלי לשנות את המדבר זהו תמצית להתיישב באמצע המד... הכביש לקציעות בשנות החמישים
שאינו חלק מהחוות של דרך , הכפר. שהקים את הכפר האקולוגי חולות מקמן רודניהחזון של 

אדריכל נוף , רודני. מה שדרש מרודני שש שנות טיפול, פ כל האישורים"נבנה ע, הבשמים בנגב
ם התנחל במקום עם רעייתו טל לפני שלוש שני. תכנן את הכפר ובנה את המבנים במו ידיו, במקצועו

קווי חשמל , עצי נוי, דשאים, כי בעקרון אין בכפר שבילים, באמצע שום מקום, כך. ושלושת ילדיהם
ומשקה את עצי השיטה " מים אפורים"הביוב הופך ל. ושאר מרכיבי ציביליזציה שמשנים את הנוף

גזם , יים מליבני בוץ וענפי עציםכולם בנו –סדנה ואולם אירוח , מספר בקתות, מבנה מרכזי. שבכפר
 .מהנוי של רביבים

בעיקול , שכן בזמנים עברו שודדי דרכים היו ממתינים כאן, מארב-שם הכפר נגזר מהמונח הבדואי ל
הגדר סביב הכפר היא סמלית , כיום. הוואדי ומתנפלים על שיירות הגמלים שנאלצו לבחור בציר זה

 .עדריהם לא יכנסו לכפרביותר ונמתחה לבקשת הבדואים על מנת ש

אפשרי . לאורחיו הכפר מוכר בעיקר שקט של מדבר אבל ניתן לקבל גם אימון ביוגה ובמדיטציה
במהלך שיחתי עם רודני נפרדו ממנו שני זוגות . אחותו של רודני, להזמין ארוחות שמכינה אביגל

חודי בהשתלבותו האתר הוא יי. הם אהבו את השקט והבטיחו לחזור. צעירים שהיו כאן יומיים
 .רק הלנדרובר הלבן מזכיר לי שאנחנו במאה העשרים ואחת, במדבר

 0515אוקטובר 
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 לא מה שחשבתם –טללים 
חברים בלבד והם החליטו להרחיב  02בקיבוץ . תהליכים מעניינים עוברים על שכנינו בקיבוץ טללים

קליטה מן , קליטת חברים, טת בניםקלי: טללים פועלים בארבעה כיוונים מקבילים. את שורותיהם
 ".הרחבה", העיר

עבור בנים אלה התווה , גרים  בשכונת הצעירים או בבית הוריהם, רוב בני הקיבוץ חוזרים למשק
ל או "לצאת ללימודים לטוס לחו, מתווה זה הם יכולים להתנייד פי-עלהקיבוץ מסלול בנים ו

. גיל זה על הבן לקבל החלטה לגבי המשך דרכולעו בהגי. 35מסלול זה הינו עד גיל . להצטרף לחברות
. יחידות דיור 19-קוביות והפכו אותן ל 30בנים ועל מנת לקלוט אותם שדרגו  10כיום גרים בטללים 

 .חלק מקוביות אלה שמשו בעבר את מרכז הקליטה

של קבלת משפחה לתושבות נעשית באוריינטציה . משפחות כתושבים שוכרי דירות 10בטללים גרות 
משפחות של תושבים כמועמדות לקליטה ועוד  ארבעלאחרונה התקבלו . קליטה עתידית לקיבוץ

טללים הוא קיבוץ מתחדש שהתחייב לערבות הדדית . משפחות מצטרפות לתהליך הקליטה שלוש
המצטרפים אינם נדרשים לדמי קליטה וייהנו בעתיד משותפות . ביטחון סוציאליבבבריאות ו, בחינוך

 .צור כמו כל החבריםבאמצעי הי

 . כיוון שלישי הוא קליטת משפחות דרך התנועה ודרך אתר האינטרנט של טללים

 11-וב,  מגרשים 93תנועת אור שווקה . הרחבה –על מנת להגדיל את המרחב הדמוגרפי נבנתה שכונה 
ו ועד ההרחבה והקיבוץ יקימ. מהם התחילו לבנות וממש בימים אלה המשפחות נכנסות לבתיהן החדשים

 .מוניציפאלי משותף שינהל את המוסדות

באופן עקרוני ומעשי . חוות פטם, מפעל בטון, רפת: ענפים עם שותפים חיצוניים שלושהלטללים יש 
חלק מהחברים מתפרנסים מעבודת . ישנה העדפה להעסקת חברים ובנים ממשיכים בענפי המשק

 .על כולם לשלם מס קהילה אחיד. בחוץ

 0510יולי 

 

 ות נוסח שיזףחלוצי
המשפחות שבמקום התכוונו . ישוב חדש שהוקם לפני כשנה, ו בשבט הוזמנו לבקר בשיזף"לכבוד ט

ל עברו לנקודה "בעצם להתיישב בשדמות שיזף ההיסטורית אך בגלל שטחי האימונים של צה
ץ הוא בערו נוהשיזף היחיד באזור, אגב. הכניסה דרך אזור התעשיה, הנוכחית ליד משרדי המועצה

שיזפים רבים ניתן למצוא בשדמות שיזף שהיתה אחת מחמש ההיאחזויות . הסמוך נחל היימן
יבדו את חשיבותן אחרי מלחמת ששת הימים הן א. שהוקמו בשנות החמישים לאורך הכביש לניצנה

 .אותן ל פירק"הצבאית וצה

 חמשת הקרוונים. 32-07משפחות בגילאי  15קרוונים וכיום גרות בישוב  10בשיזף החדשה הוקמו 
של משבצת על  שנבנהמיקום הישוב הריקים ממתינים לאישור המוסדות שטרם נתנו את הסכמתם ל

 .שמתוכננת לעתיד הרחוקאזורית קרית חינוך 

הם . חילונים ודתייםבמשותף החזון של המשפחות הוא להקים ישוב מעורב ראשון בנגב בו יחיו 
וקיימו פגישות תקופתיות בסיוע עמותת " מביא חבר חבר"בשיטת , במשך שנה, התארגנו באינטרנט

 .העמותה גם עזרה להם בהקמת הנקודה. איילים שמרכזה באשלים

היות שרוב . בינתיים ללא ספר תורה, בנוסף למבני המגורים הוקם מועדון בו הוצב ארון קודש
, יפורים האחרוןותפילות נערכו בבית הכנסת רק ביום הכ" יןימנ"המשפחות חילוניות אין בינתיים 

 .בסיוע אורחים

חלק . מאפיין חשוב בעיני החברים היא הערבות ההדדית וחינוך לילדים על פי השקפת ההורים
 .ברתמים םמהילדים מתחנכים במשאבי שדה וחלק

כשהעתיד , שלהםמו אמנם רמת הנגב כבר אינה אזור נידח אבל יש מן החלוציות בהתיישבות עם חזון כ
 . מתרוצצים בין ערימות האבנים המסוקלות וחשמל שמסופק בינתיים מגנרטור הילדים, לוט בערפל

 .שיהיה בהצלחה לשכנים החדשים

 0513פברואר 
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 !אין –נעורים !  אין -מעין 

השיטות הקוצניות שנשתלו סביב חוות מעין הנעורים גדלות באיטיות אבל נראות היטב על קו הרכס 
שדולקת על מרומי " אש התמיד"לילות ניתן לראות גם את ב. מול משאבי שדה 25לנוסע על כביש 

 .ההר

שנים למותו ולדודו יוני צוובנר  15במלאת  לעדיאל צֶוובֶנרימה בחווה אזכרה יביום שישי שעבר התק
-לטיול, ואני בתוכם, לציון האירוע התכנסו בני המשפחה. שנה 25שנפל במלחמת יום הכיפורים לפני 

 . ת זיתים שנטעה לזכרם לפני שנההמפגש היה בחורש. אזכרה
 .'צעירים לנצח'שלט ההנצחה נושא את הכותרת 

במתחם המרכזי נחפרה . מושקעת מאד, שממוקמת ממש מעל חוות פרחאן, חוות מעין הנעורים
ועמוקה שניזונה ממים מליחים מן  -למעשה שתי בריכות שמפל מפריד ביניהן  -בריכת שחיה גדולה 

פסטורלי שנוצר על ידי תרכובת גופרית -מי הבריכה הם בצבע ירוק. הבאר שבצומת משאבים
 .שמוסיפים למים

במרומי הגבעה ניטעו זיתים . ניטעו כרם זיתים וחלקת תמרים, שנוסדה לפני כשמונה שנים, בחווה
בסמוך ממוקמת בקתה . שהובאו מאזור יגור וכן זיתים שדוללו מחלקות ברביבים( ?05בני )עתיקים 

בקרוון נוסף מתגוררים העובדים . המשפחה וזו משקיפה על שטח החווה הנרחבנאה בה גרה 
נכנסתי דרך שער משאבי שדה : לחווה שתי כניסות. כולל סוסי רכיבה, שמתחזקים את החווה

 .ויצאתי דרך שער רביבים שמוליך לגשר אריה יחיאלי

. שנקרא על שם הבן ,ליד אשלים, בתום הטקס ליד חורשת ההנצחה המשיכה המשפחה לכפר עדיאל
 .שבנתה כפרי סטודנטים דומים ברחבי הארץ "איילים"הצלחת הכפר הצמיחה את עמותת 
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 פתח המקלט שחצוב בסלע                   האגם המלאכותי של מעין הנעורים                   

 מנשה לוי: ילומיםצ                                                     

 

5109 : 

 . רישי-בביקור נוסף נכנסתי לבית הכנסת שנחצב בתוך ההר ובחוות הסוסים ממנה עולה ריח נובו
סיפרה באריכות על הקשיים שהערים בפניהם המינהל והסתיימו רק , בעלת המקום, תחיה קלינגר

שקיבל בקיבוצו מטניה בן זוגה דודו נולד במלכיה ויצא בעל מקצוע מעולה בזכות הטיפול . עתה
 ...רחבי
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 נווה תמרים והזיות
בקרוב מאד עומד לקום מול : לפני כעשר שנים המזכיר דאז העביר אלי בקשה דחופה בזו הלשון

אני מבקש שתכין לי הצעה לשיתופי פעולה . צומת הכניסה למשק ישוב חדש בשם נווה תמרים
.שחיה ועודבריכת , קניות בכלבולית, חינוך: בתחומים  

רשתת הוצפה בפרסומות שמתחזות לידיעות בדבר הקמתו ישנים ובשבוע האחרון המ 15חלפו 
הדגש הושם על הווילות שמוקפות מדשאות שייבנו . קיסריה מול רביבים-הקרובה של  ישוב תאום

שלא ממש תואמות את ( בסוגריים התמיהות שלי)אספתי כמה פנינים . סביב מגרש הגולף המרכזי
:יאותהמצ  

קילומטרים מהרכבת  במרחק ארבעההיישוב שוכן . למרכז הארץ( ?במיוחד)נגישות גבוהה במיוחד "
דקות  05, דים שבהקמה"לצומת עיר הבה( ?מתי בדיוק)שיגיע  9לנגב ומכביש ( ?בלשון הווה)החדשה 

(.?מה עם חוקי התנועה)מבאר שבע   

ל "הוא שאגף התכנון של צה, "כלכליסט"ה באבל מופיע בידיע, המשווק הנמרץ ידי-עלמה שלא נכתב 
בידיעה אחרת וביום אחר מפרסם . מתנגד להקמת הישוב שמתוכנן קרוב מדי לשטחי האש

משה בידיעה מצוטט ". יזמים בנגב מאיימים לתבוע את המינהל"ידיעה תחת הכותרת " כלכליסט"
ים את הקרקע בהון עצמי לפני כעשור רכשנו בייסור(: שכנראה לא עדכן את המשווק)היזם  ישעיה

היה לנו חזון של . דירות סביב מגרש גולף 005ומאז השקענו מיליוני שקלים על תכנית משגעת לבניית 
גם המשווק יודע על )אנחנו המדממים כאן (. מרכז נופש במדבר קליפורניה)' סגהפאלם ספרינ'ה

הל תוקע את היישוב כל כך זה הזוי ובלתי נתפס שהמינ. לא ביקשנו שום דבר מהמדינה(. ?הדימום
  .שיתוף אם הדברים לא יזוזו-בחודשים הקרובים נגיש תביעת פירוק. הרבה שנים

0513יולי   

 קמפוס שרון
דומה יותר , דים בלשון העם"או עיר הבה, ש האלוף אריאל שרון"קריית ההדרכה ע, שכנתנו החדשה

, (מקומות ישיבה 955)שוכלל לא רק אולם מופעים מ. לקמפוס אוניברסיטאי מאשר לבסיס צבאי
 15,555. החזון –מזכירים קמפוס אלא ואולי בעיקר ( מקומות 0,255)בריכת שחיה וחדרי אוכל 

. בגילם ובשהותם החלקית לאוניברסיטה אחת, דומים במספרם 0519הצעירים שיחיו כאן מפברואר 
 . כבכל אוניברסיטה אין ולא יהיו כאן מגורי משפחות של הסגל

 ,מהמדרשה מסביר שהם מנסים למקסם את ניצול הזמן לטובת הלימודים יותם רגבנוך קצין החי
זו . ל שונים שגרים בכפיפה אחת ועוברים קורסים שונים"שהרי מדובר בקריית הדרכה לחיילות צה
ידי חברת מבט לנגב והם -הבסיס מתוחזק על. כולל שמירה, הסיבה שלכולם יש פטור מכל התורנויות

לתחזוקה של בריכת השחיה המקורה וכך כל זמנם של תומכי , לשירותי ההסעדה, וןאחראים לניקי
כפי , הזכיין. מוקדש ללימודים בכיתות מאובזרות בכל הנדרש( בבסיס אין לוחמים)הלחימה 

שהוא מתקן בפני עצמו בו מצולם החייל ומקבל קוד , שנקראת מבט לנגב גם בנתה את שער הכניסה
הכניסה הראשית לבסיס מוקמה על כביש . פתוח את דלת כיתת הלימוד שלושרק בעזרתו הוא יכול ל

 .הוא לספקים בלבד, בעל הבית החדש, והשער על כביש ירוחם 25

תושבים ואז ההרשמה נסגרה וביום שישי האחרון טיילנו והוסברנו  155באתר המועצה נרשמו לסיור 
 –אלא מה , ידי פלסטינאים-על –בנייה למרות שחלק מהבסיס עדיין ב. באולמות וברחובות, בכיתות

 .מדובר ביצירה מופלאה
 0510אוגוסט 

 קרן מלגות ליוצרים 

לפני כשנה נפגשנו עם . קולרדו, מדנווראלן ברנד קרן המלגות הוקמה בעזרת תרומותיו השנתיות של 
נתב ראש המועצה על הקמת הקרן כדי להחליט  0559בשנת . אלן ומסרנו לו דיווח על פעילות הקרן

ר הקרן "ראש המועצה הציע לי את תפקיד יו. אליה את הבקשות הפרטניות שהיו מופנות אליו
ו ואת חברי תוהמועצה אשרה אהכנתי תקנון לפיו יחלקו את המלגות ומליאת . ונעניתי ברצון

הנהלה אך לא התערבה בשיקולי הבמשך כל השנים דאגה להעברת התרומות המועצה  .ההנהלה
 ואיתן פארממשאבי שדה ( סטריקו)אריה שורק , מהמדרשה עפרה פיימן, (ר"יו)וה עדין ק: שמונתה

נערך  רשאהגנו לחלק את המלגות בטקס חגיגי נ. נושאול לוי וערן דורון ליוו את עבודת. משדה בוקר
 .צולם ונשלח לתורםש, במשרדי המועצה

 .מלגות ליוצרים שונים 93הענקנו . ח כל שנה"אש 30ח ובממוצע "אש 305השנים חילקנו  15במהלך 
הוצאה לאור של  ם הבולטים בהם נתבקשנו לעזור היוהתחומי. יוצרים זכו לשתי מלגות בשנים אלה 9

תערוכות ציור והפקת : תחומים נוספים בהם סייענו. (16)והצגת תערוכות צילום  (09)ספרים 
 . תקליטורים

שנים  15בתום . י לעונג לעזור להםבמהלך העשור האחרון ליוויתי את היוצרים ברמת הנגב והיה ל
המועצה בטלה את " בהזדמנות זו. "הודעתי על סיום תפקידי כי חשבתי שראויה הרוטציה בתפקיד זה

 .הקרן
 0510יוני 


