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  אייטם

כתבה שלי בנושא שמות רחובות בקיבוץ בעלון של קיבוץ נגבה, פורסמה ממש כאן
בן קיבוץ נגבה שעובד כיום ככתב בעיתון , בינהם גם יובל גורן, מסתבר שכמה אנשים קראו את העלון

יובל ביקש להעביר את הכתבה אל מעריב כדי להכניס אותה לעיתון
במעריב ובטח שלא במדינה אם כי לדעתי זה לא יעניין אף אחד

אמר שהם רוצים לפרסם וביקש פרטים נוספים, כעבור יומיים צילצל אלי אחד הכתבים של העיתון
תמונות לפחות במקומות שונים בקיבוץ 60שעשה לי בוק של , במקביל הוא שלח אלי צלם של העיתון

אני מקבל הודעה לפלאפון  6:44
יושב במחלקת ): "שעובד באל על

פותח מעריב ונקרע , עסקים בטיסה הבוקר לאודסה
  ...".נגבה על המפה

הסקתי שאולי אקבל עוד , הבנתי שזה פורסם בעיתון
שכחתי מהעניין , סגרתי את הפלאפון

 פלאפוןפתחתי את ה, בערך בתשע בבוקר התעוררתי
ומיד התקבלה שיחה ) שיחות שלא נענו ממספר חסוי

אנחנו . שלום מדברת המפיקה של גבי גזית
בטוח יש אמרתי לה ש". מעוניינים לראיין אותך לרדיו

חדשות יותר דחופות ומעניינות הבוקר והלכתי לצחצח 
פני שהספקתי להפעיל את מברשת 

המפיקה של רפי רשף מבקשת ראיון , הפעם שירה. השיניים הרוטטת שלי כבר צילצל הפלאפון שוב
אמרתי לה שאחשוב על זה אחרי שאתעורר ואבין מה רוצים ממני על הבוקר .10לתוכנית של רפי בערוץ 

ראיין למתחרים בערוץ המפיקה של רפי אמרה שתחזור אלי בעוד שעה ושבכל מקרה לא את
  ).בתקשורת

בדרך הסתכלו עלי אנשים בצורה מוזרה. הלכתי לדואר כדי לקחת עיתון ולראות מה בדיוק פורסם
עוד לפני שהספקתי לשאול את שלומית אם יש לה . אמת שאין לזה קשר לעניין

רק קצת יותר עירני, עותק אישי עם תמונה גדולה של מישהו שנראה ממש כמוני
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מסתבר שכמה אנשים קראו את העלון

יובל ביקש להעביר את הכתבה אל מעריב כדי להכניס אותה לעיתון .מעריב
אם כי לדעתי זה לא יעניין אף אחד, את הכתבה

כעבור יומיים צילצל אלי אחד הכתבים של העיתון
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