
  
  

  האח הגדול
  ! אתם בשידור חי
  !!נא להתנהג בהתאם

  אליטייבר 2010השיטה -בית
  

  :22.00 בשעה ,האוכל-בחדר, 5.3יום שישי ב

  , חימום להקת,  ריאליטימערכוני, רונדו סוער

  ... הריאליטיאל תוך הלילהריאליטי דיסקו 

  !חינם כל הערב -שתייה חריפה וכיבוד ,  25₪כניסה למסיבה 

   

  
 -דיירי הבית מזמינים אותכם לבית האח הגדול שבחדר

עמוד מי שלא י .. .איתםולקטר לצחוק ולבכות , האוכל
  ! יודח ת ו ש פ ח ת ה  ה   במשימת
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  כרוז מטעם
י "השמועות הזדוניות שהופצו עעקב 

יהיה  שפורים השתא 'אגודת העייפים'

הוועד להגנת 'מודיע  ,להרצאה שמוקד

 שפורים יתקיים ,'חגי ומועדי ישראל

 נֹובכל אֹו! בשמחתֹו! חוברּו! במועדו

לא נרשה ולא נסכים עם ! גנוַלוּב

  ! ! נכונותהעובדות שאינן

  :על החתום

  .ג.חגי ב: אח הגדול ה

   שכונת היערןאזבסטו: משרד ראשי

  
  תאשאיל

  ,צוות פרפורים יקר

מה עלי לעשות כדי לזכות בפרס הראשון 

אשתי טוענת שאנחנו זקוקים ? בפורים

  .מאוד למיקסר חדש

  

  :הבתשו
  .מתחפשים -קודם כל   .א

 .אחר כך עולים על הבמה  .ב
 .אחר כך רוקדים עד כלותו  .ג

  
  
  

  

  
  

  ...היה היו זמנים

  לחיילור ט

  ,וםלוועדת קשר של

צמר הכובעי ! המסטיקים שלכם נמאסו

דף 'הנייר של , הרגלייםעל  ילא עולים ל

אינו מתאים מחוספס מדיי ו, 'לחייל

אנא , אם רצונכם לשמור על קשר. לייעודו

  !רדו ממני

  ,באהבה

  טוראי וייזתא

  

  לסבתות הצעירות 
  ,של ועדת קשר

לספר לכן איזו חשיבות אנושית רציתי 

וצבאית יש לכובעי הצמר שלכם בקו 

 , ישראל לקיומהמלחמתהראשון של 

 ,ברגעים הקשים ביותר. אביב- בתלבקריה

 והחימום המרכזי ,םהכרטיסיכשאזלו כל 

כובע הצמר את  אני חובש ,התקלקל

, הקרובה הבסטקיי לסיור ויוצא ,שלכן

ץ  כל העם היהודי וכל הקיבוכיצד חשו

 ושום אויב אכזר לא , מאחוריייםניצב

  !!יכריענו

  ,שלכם

 אקרמןט "רב

 

  1970 פוריםשיצא בסאטירי יומן מ

  
ים ת העִמאֹות להְרּכותר מְלּכּ בְךלפני הֵמה ִלּכי המלִתיא את וְשלהִב
א תי לבֹוה וְשּכאן המְלותָמ. יאאה ִהבת מְרי טֹוּפיה כת יֹורים ֶאוהׂש

  .ֹוּערה בּ בד וחמתֹו מאֹוְלךף הֵמקצֹו וִי,יםיִסיד הסִרּ אשר בְדבר המלךּב
 'פרק א, מגילת אסתר
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  עולם לא מאוחר לצחוק ל 
הכסף גיל הזהב מחייך על מסך        

  

שבה מצליחים , מסתבר שהמשימה הקלה

, לרגש, לזעזע אותנו -היא , רוב הסרטים

 ...להזיל דמעות, הצופים, ולגרום לנו

יצירת קומדיה :  הרבה יותר קשהלהצחיק

נחשבת לאחת מהמשימות הקשות במדיום 

ומדיה שעניינה כאשר מדובר בק. הקולנועי

ההצחקה והצחוק אף , מבוגרים וזקנים

אולי כי לא תמיד :  קשים יותר למימוש

ואולי משום , הזיקנה היא גיל מלא גיל

וא דק הללעוג  לבין להצחיקשהגבול בין 

  ..!).זה ממש לא מצחיק, והרי להזדקן( מדי

) כמו החוכמה בחיים(החוכמה הקולנועית 

ולא " לצחוק עם"להצליח , כמובן, היא

  "...לצחוק על"

  מצליחים כמה מיוצרי הקולנוע , אפוא, איך

גם כשהם עוסקים בזקנים , לשעשע אותנו

כבר , הצופים, וגם אם אנחנו עצמנו, וזיקנה

  ?לא ממש צעירים

  :שבירת ציפיות, כתמיד, הבסיס הקומי הוא

רוב הסיטואציות הקומיות הן אלו 

כי מתרחש משהו , המפתיעות אותנו

כאשר זקן או . ן לא ציפינו לושבשום אופ

זקנה מתנהגים פתאום בדרך חריגה ולא 

ובעיקר אם מציבים (אופיינית לבני גילם 

למולם בסרט איזה שמרן שנדהם 

התגובה הספונטאנית היא , )מהתנהגותם

  .צחוק

בסרט הספרדי המפתיע , למשל, כך קורה

בבימויו של מרקוס , )2005(" אלסה ופרד"

):  מבשר חגיגהשעצם שמו כבר(קרנבל 

, גיבורת סרטו היא קשישה מלאת חיים

אלמן , הסוחפת את שכנה, תחמנית ועליזה

לרומן אהבים מקסים ,  שמרן ומרובע,זקן

 שובביות, שכולו תעלולים, ומשעשע

  כך מצהיר , מסתבר. חיים מאוחרת- ושמחת

  

שלעולם לא , החיננית הסרט בדרכו 

להגשים משאלות , מאוחר להתבדח

המצחיקן הוותיק ביותר בקולנוע  .ולאהוב

ומי שאינו מניח לגילו המופלג , העכשווי

הוא כמובן , לחסום את חוש ההומור שלו

עם השנים הולכות ומתרבות : וודי אלן

המושפעות מגילו , הכנף שלו-מרותִא

  :המקשיש

כמה מתובנותיו , לכבוד פורים, הנה

  :השבט הקומי-קןהאירוניות של ְז

כשהנרות , קןאתה יודע שאתה מזד *

ההולדת שלך עולים יותר -בעוגת יום

  .מהעוגה עצמה

גיל העמידה זה כאשר שערה של האישה  *

  .מתחיל להפוך מלבן לשחור

שניים מהם , בעלים 3סבתא שלי קברה  *

  .בעודם מנמנמים

אתה זקן כאשר רוב השמות הרשומים  *

בפנקס הטלפונים הקטן שלך הם שמות 

  .של רופאים

שכאשר הוא מזמין , ך זקןכ-סבא שלי כל *

, ביצה רכה שמבשלים במשך שלוש דקות

  .המלצרית מבקשת את הכסף מראש

אתה יודע שאתה מזדקן כשאשתך  *

ואתה , מחליטה שאין סקס ביום כיפור

  .עולה על זה רק בפסח

. 93ויש לה חבר בן , 90סבתא שלי בת  *

הם לא רבים לעולם . מצויןהם מסתדרים 

  .וע איש את רעהוכי הם לא יכולים לשמ

אני רק לא רוצה . אני לא פוחד למות *

  .להיות שם כשזה יקרה

*  

 די אלןוּו, רדְפ, אלסהפורים שמח עם 

ושאר הדמויות הקולנועיות הגורמות לנו 

 !לחייך ממרום שנותיהם ושנותינו

 החיים 
 כסרט

  דורית צמרת



יעקב ויינשטיין בן  
100  
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 בשם דיירי תמר אהוביה

   :'בית הפז'
  .חּו לׂש90בן  *  לגבורות80בן  * יבה לׂש70בן *  לזיקנה60בן : * ל"אמרו חז

 ולא ,100- ואיך מברכים את בן ה, ומעלה90גוריון מה קורה לבן -חיפשתי אצל אריה בן

שישאף  100-י והציעו לברך את בן השאלת לעהם מיד ענו ו, ל" צלצלתי לחז,אז.. .מצאתי

   . עם בריאות וצלילות120 עד , יעקב, כל טוב לך,אז .לבריאות ולצלילות

  'בית הפז'מאחלים כל דיירי 

  :'בית הפז'לצוות תודות 
פה בבית ,  של סבא יעקב100- שאנו מתאספים לכבוד יום הולדתו ה,בהזדמנות חגיגית זו

על , על המסירות וההקשבה, והאכפתיל הטיפול החם אנחנו רוצים להודות לכולכם ע, שלו

  ! ואשרי כולנו,אשרי סבא . מלב רחב, על הנתינה הגדולה שלכם לסבא,המגע והמבט החם

 אשרי ויקואל, פרימו, יעקבי, גולדשמידט, כהן, דגן, גת: ממשפחות

  
  עם מאה שנות, ליעקב

  יוסי אסף      

האיש .  הייתי בוחר ביעקב, לחצות את המאהתי מי מבין חברינו אמורואילו היו שואלים א

  !מי ראוי ממנו, ברוחו ובגופו, האיש החזק הזה, הטוב הזה

 ,על כל ענפיה ,ויינשטייןו בשבט התאספה משפחת "באווירה של ט 

יחד  .יעקב - של ראש השבט 100-ההפז לחגוג את יום הולדתו - בבית

הברכות קלחו .  חלקו לו כבוד אנשי הבית וחברים קרוביםעימם 

 כשחתן השמחה מנגב דמעה או שתיים ,המנגינות והשירים, כמים

 . 120עד !! מזל טוב ליעקב . וכולם סביבו נרגשים ומחבקים



 5

איש ,  נטועות באדמה הזאת,כמו ידיו ,רגליו.  שבו מדבר חלום יעקב,הוא- ואולי הוא

איש שלם . נעשה ונשמע. מבקשים תיקון עולם, אשו כמו רוחו נוגעים בשמייםור, המשתלה

  . ידיד לאמונתו ולעולמו. ללא שמץ של אחד בלב ואחד בפה

 הצטרף עם אביו לפלוגת 15בן . 'גדוד העבודה'למיטב ידיעתי היה יעקב החבר הצעיר ביותר ב

 בו הציב את סולם , שלומאז ועד היום עמק חרוד הוא המקום. יוסף למרגלות הגלבוע-תל

את  נחל מן הגדודאים ,אותו אנו מחבקים היום, מותר לנחש כי הגורדון הזה. יעקב שלו

 נשאר חף , עולם ואדםתיקוןהשליח הנאמן לעינינו של . אמונתו בעמל כפיים כערך מקודש

 את , את חסידותו,שרונו לראות את הזולותי את כ,אני מעריץ את פשטותו החכמה .מקנאות

  . חירותו השלמה והענווהב



  מתוך עולם הדממה  ציפורים וכפתורים
   ממחנייםמתן פלס פתיחת תערוכתב   נועםה שלבפתיחת תערוכת

  יהודית פלד  גוריון-נועם בן :כתבה
- -  
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ההסתכלות בתערוכה מביאה ללב 

הצורות , הצבעוניות. פשוט שמחה

 על יהמבט הבראשית, הפשוטות

ימי בכחול המעוף השֵמ, הסובב אותנו

חבורת הקופים המביטים בך , העמוק

 תראו את האור -הבתים , בחיוך

ולה של ימים תאורה צל, השפוך עליהם

  .ספורים בשנה

ראו : מתן מדבר אלינו וכמו אומר לנו

ראו כמה , את העולם שלי

מלא , שניחּו, הוא צבעוני

 !אור ושמחת חיים

המבט , ובאורח פלא

הבראשיתי של מתן 

מאפשר גם לנו להביט אחרת על 

  .  לרגע ולּו,העולם

  

  

, תהליך של ביטוי תחושה. תהליך יצירה

  . ואמת. ביטוי שמביא חיּות. רגע, חוויה

מדביקה . כל פעם מחדש אני מתגבשת

גוזרת או מדייקת , כפתור או מוסיפה מילה

התהליך הזה מציל . אני מתנקה ומתחדשת

  . משתנה. רתלפניו ואחריו אני אֵח. אותי

לעיתים ברגעים של קושי אני משתמשת 

, להתנקות, זה כדי להתחברבתהליך ה

. ואני יודעת שאצא משם אחרת,  להתכוונן

  . כזו בוחרתהובכוונ, בוחרת בהבנה הזו

- -  

ולחשוף את , להיכנס פנימה ולבטא החוצה

הביטוי של . שאלתי/ הבנתי / מה שהרגשתי 

שם אני . הרגע של התחושה וההבנה שלו

  .נגלת בפני עצמי

תוך התחושה כאילו עצרתי רגע ב. עכשיו

חושפת את עצמי ברגע . תהליך ואני משתפת

נתון בתהליך מתמשך בו פנים שונות 

, העיר, הטבע, הקיבוץ, הילדות. מתבטאות

, אסתטיקה, מחשבות, רגשות, התבגרות

שנוצרו ברגעים מסוימים והכול , צבעוניות

, כחלק מתהליך מורכב ומתמשך, כמארג אחד

נעלם ,  נשאר סודי-שככל שאני מגלה אותו 

  .וקסום עבורי

 יֹו-יֹו, ועוד משהו לכם חברים אהובים

רבות אני מלווה שנים  : פלס וגדעון

 במסע המיוחד , מרחוק ומקרוב,אתכם

ואומרת , ר של הורות לילד אֵח,שלכם

אתם האנשים הכי מאמינים : לעצמי

במו חייכם הוכחתם . שאני מכירה

 ,הדין-שהאמירות המדעיות חורצות

הוכחתם שאין גבולות . אין בהם ממש

 , ובעיקר של הנפש,ליכולות של הגוף

, ה בכםאני מביט. לבטא את עצמה

, ת המגע והדיבור עם מתןּוברּכ

בעדינות וברגישות בה , בהתחשבות

 ,אתם מגיעים אל עולם הדממה שלו

באמונה , ופותחים מנעול ועוד מנעול

  ...אפשר אחרת-שאי, שכדאי, שאפשר

  

, 'שיטת אלבוים'נועם עוסקת בטיפול ב

עם בעלה טל גרה . יוגה וחוכמת הגוף

  .אביב-מוסרי ובנה ליבי בתל

לציון שנתיים הוקדשה  הפתיחת התערוכ

  .סבתה, למותה של ברוריה
 

http://mastikim.co.il/media/catalog/product/cache/3/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/f/i/file_2_13.jpg�
http://mastikim.co.il/media/catalog/product/cache/3/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/f/i/file_2_13.jpg�
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  משפחת פרידמן* 

 מור:  ובנותיהם) 48 (כרמלהו) 49(מאיר  

, ,שבע-בבארנולד  מאיר ).19 (נויו) 22(

. בעפולה -מור ונוי . ירושליםב כרמלה ו

מאיר עובד במשטרת ישראל כקצין 

כרמלה , מרחב העמקיםבאה לפועל הוצ

 לע כממונה 'עמידר'עובדת בחברת 

מור עובדת הבת . רווחה באזור צפוןה

- ביתבואנו ללפני ".  חיילת–נוי , קוםסלב

ביתנו ממוקם  .השיטה גרנו בנצרת עלית

, )43מגרש (הרחבה חלק העליון של הב

אנחנו  .הגדר כחוליש סביב הבית 

  ."מרגישים טוב מאוד בבית השיטה

  .050-7747134' טל
    

  
  טסלרמשפחת * 

 מורו) 9 (דור: וילדיהם, )41(אתי ) 44(משה 

. ויהומושב ר אתי מ,גת- משה מקרית). 8(

 אתי, "טביב"בנהל קשרי לקוחות מ משה

בין אני כרגע ", עפולה מנהלת רכש

ברחוב הראשון של גרים אנו  .עבודותה

אוהבים את  .בית בצבע חמרהה, הרחבהה

 ויש הרבה פינות חמד ,הנוף נפלא. המקום

  ." שזה מיוחד לקיבוץ שלנו,לפיקניקים

 .077-5318803' טל

  
  
  ת מלרחמשפ *

, )5.5(איתמר : וילדיהם ,)33(זהר ו) 36(רגב 

נולדה זוהר , השיטה- נולד בביתרגב ). 3(י וגל

חרוד -בעיןילדים זהר גננת בגן . איתן-והובנ

". אקולאב"רגב מנהל מכירות ב, איחוד

של בשורה הראשונה נמצא יתנו ב"

אנחנו . הכי קרוב לבריכת המים, ההרחבה

  ושמחים,השיטה-מרגישים מעולה בבית

  ".077-4315783'   טל.להיות חלק מהבית הזה

  
 משפחת ולטר* 
 ,)8.5(ירדן  :ולידיהם, )36(ליבנת ו )37 (רון

רון הוא . נולדו בשרון). 3.5(מעיין ו )6(נטע 

, סבא- כפר"טויוטה"איש דיאגנוסטיקה ב

ילדים בעלת מותג -ליבנת מעצבת בגדי

עובדת מהבית ומקבלת לקוחות , "לונה"

. מושב שדה ורבורג שבשרוןהגענו מ .בבית

אנחנו גרים ברחוב העליון בבית האפור 

 .נההלבדרך יה לי זה שלפני העל,הקיצוני

,  האנשים,השיטה- אנחנו מאושרים בבית

  . והשלווה ממלאים אותנו, השקט,הנופים

  

  

  משפחת שביט *
- נולד באשדות, )36 (שביט) יטוִוְט(איתי 

התחום הסולארי את מנהל  ,יעקב מאוחד

) שונרי(טל  ".נקסטקום אנרגיה"רת בחב

את מנהלת  ,השיטה-נולדה בבית, )32 (שביט

 5(מתן : הם ילדי."בית הפז"הבית הסיעודי 

נעמה  ."גן ורד"בוגר , אביב- נולד בתל)וחצי

מבלה בגנון ,  נולדה במושב מרחביה)3(

משפחה הספקנו לגור הקמנו מאז ש ."הדס"

 ,במושב מרחביה, אביב- בתל, שבע-בבאר

בהרחבה נוצרה ח ובטּולאט 
כדי למזג . בפני עצמהחברה 

את שתי החברות לקהילה 
 עשינו הכרה עם , אחת

  . התושבים דרך היומן
   !לגזור ולשמור

  .המשך ביומן הבא                     
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הבית שלנו  .זילנד- גם באוסטרליה וניוו

ברחוב המוביל , נמצא בראש הגבעה

 .בית ראשון מצד שמאל, "מצפה חרובים"ל

מצאנו . קצת יותר משנתייםכאן אנחנו 

  '  טל.רצינואת כל מה שהשיטה - בבית

054-8049626."  

  

  אודםמשפחת  *
, )3.9 (נועם :הםילדי, )33 (רחלי, )34 (חמי

 ,'העמק'חולים -יתבב נולד חמי. )1.7 (עדי

- ביתועדי בנועם , ארגנטינה נולדה ברחלי

שנינו עובדים במכון לכף . יהיחולים פור

זהו . )'מקלות וניל'ליד ( הרגל והגב בעפולה

מקום שעוסק בפתרונות אורטופדיים 

, כאבהחיים והקלה על הלשיפור איכות 

 .חות וספורט מקצועית נעלי נותוהנעל

שלנו ממוקם הבית . ודבעין חרנו קודם גר

-052' טל. למעלה ,ברחוב של טל שביט

4695775".  

  

  משפחת אדר* 
, )8 (שירה :וילדיהם, )37 (עירית, )40 (צור

צור נולד ). חצי שנה (אּורי, )4.5 (זהר

צור . ביאליק- קריתעירית ב, השיטה- ביתב

, דין בתחום קניין רוחני ופטנטים-עורך

רית  עי.אביב-בתל' במשרד לוטי ושות

גרנו " .פית ומאיירת עצמאיתאמעצבת גר

ביתנו  .אביב ובירושלים-בתלקודם 

 של , התחתון,ברחוב הראשוןממוקם 

. 'שכונת ההר'בתי סמוך ל, הרחבהה

 הרחוב שלנו בפנייה ,כשעולים לשכונה

בבית עם , )חי-מול משק(הראשונה ימינה 

טוב אנחנו מרגישים  .הדלת האדומה

  ".052-4315307'  טל.בבית

  

  

 
 
  

  

  

 
 

  מזל טוב
  לנעמי ויוחנן אורן

  אלינורה הנכדלהולדת 

  זקן-בת לעטר ואבנר בן

  19 - הנינהללסבתא חנה אורן 

  ברכות חמות לכל המשפחה

  מזל טוב
  ציון מורןל

  מורן -שריגלנורית 

  רועי – הנכדלהולדת 

  בן למיטל ורותם שמר

  במושב חניאל

  שפע ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב
  חנה סקל ל

   ליבי– ההנכדלהולדת 

  בגבערון   ורם  אביב-לתב

  ברכות לבביות לכל המשפחה

 "קפה דן"
 ,לקיבוץ הכניסה כביש על ייפתח בקרוב

 תושבי אתפנק יהמקום . קטן קפה-בית

 לדרך בקפה אורח-ועוברי השיטה-בית

 נדה'מהאג כחלק .בה לעצוריהיה פנינה ו

, מקומית תוצרתמעדיפים  אנו, שלנו

 בואו .נוחים במחירים ,בריאה ,פשוטה

 ניצור יחד. הקפה-אותנו בבית לבקר

   .לכולנו וטעימה מרעננת מפגש נקודת

  
  052-4704027 פלד דן

  
רת אד-תודה לרגב מלר ולקובי בן

 . מידע זהתהבאבשסייעו 
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  תושבת, הירשפלד-ץ" כראיון עם רחלי                 
  )המאירי( עופרית אקרמן: ראיינה                           

  
היא . את רחלי פגשתי בחג המשק האחרון

 של ריקוד הבטן הכוראוגרפיתהייתה 

אישה יצירתית , רקדנית בטן בחסד .הנפלא

סבלנית וסובלנית טובת לב , ומעניינת

תה את ליבי מהרגע בהיא ש, ת מראהוטוב

ובעלה יפתח בחרו לבנות את  היא .הראשון

הם גרים פה מזה , ביתם בשכונה הקהילתית

  .שנה וחצי

  

  :תעודת זהות משפחתית
    הירשפלד-ץ"כ: המשפחשם 

 בן קיבוץ יפתח, בת מושב מרחביהרחלי 

מקור שמם של כל בני ( הילדים .מלכיה

 כוהניםעיר  (14 בת נוב: )ך"המשפחה מהתנ

אחד הגיבורים של  (8בן ִהיָדי , )מהמקרא

 )אבישג השונמית (6 בת אבישג, )דוד המלך

נעמי ממגילת ( בקרוב בת שנתיים ונעמי

   .)רות

  

  קצת על רחלי ויפתח
באו  הצבאי השירות אחרי. בצבא הם הכירו

. מרחביה במושב הוריה של רחלי למשק

 הזיתים כבישת, זיתים בגידול עבדו במשק

 הם שיווקו התוצרת את. שמן הפקתו

 ובתי מסעדות, קייטרינגים, כפריות, חנויותל

, זיתים של חנות במשק להם הייתה. קפה

  .שמסביב מה וכל זית שמן

. והשתנה התפתח, גדל העסק הזמן עם

 מוצרי לשווק החל ,שותף עם ביחד ,יפתח

נסגרה  החנות. המוסדי למטבח יבש מזון

 ילדות רחלילימדה  בו לסטודיו והפכה

  . הוליסטיים בטן ריקודי ונשים

 הם הגיעו השיטה-לבית

 אחר מקום כשחיפשו

 גרנו במרחביה: "רחלי מספרת. משלהם

, שלי ההורים, החצר באותה: 'מוקטעה'ב

 משפחה עם כבר חלקם( שלי האחים ארבעת

 שישי דור היו שלנו הילדים. ואנחנו )משלהם

 קצת לנו שייתן מקום חיפשנו .מרחביה במושב

 מבלי, מתרחבת כמשפחה לעצמנו מרחב יותר

 לא העמק על לוותר. מדי יותר להתרחק

  ".רצינו

 ומלי מבני לראשונה הם שמעו ההרחבה על

 היה לא. לבדוק ומיהרו" הטנא מלוא"בברוד 

  .ובאוויר בנוף התאהבו מידהם : להחליט קשה

  

  קצת על הבית
 הבלוקים :אדמה- מלבני בנואת ביתם בהרחבה 

 , אחוז מלט2 ורק ,ם מאדמה וחרסיתמורכבי

אלו בלוקים חזקים מאוד . להקשיהשנועד 

. חלום הגשמת בעצם הוא הבית. ומבודדים

 מאדמה אקולוגי בית לבנות רחלי ויפתח רצו

 עבודות הם עשו שנים במשך. טבעיים וחומרים

מאוד . בנושא בסדנאות והשתתפו שטח

 והם ,הסביבה איכות על השמירה להם חשובה

 הפגיעה את למינימום לצמצם דליםמשת

 בשימושגם  ביטוי לידי בא זה .בסביבה שלהם

 ובהפרדת חזוריבמ, טבעיים ניקוי בחומרי

  .לקומפוסט פסולת

 את, העמק את מאוד אוהבים שנינו: "רחלי

 שלנו בביקורים ,הזמן  עם.והאדמה השדות

 מרגישים שאנחנו לב- שמנו ,מאדמה במבנים

 מאשר כזה בבית לשהות נעים יותר שהרבה

, אוכל להעיד על עצמי". קונבנציונאלי בבית

כשנכנסתי , חוםבשהרגשתי באנרגיות שונות ו

http://www.rikudagol.co.il/assets/design elements/leaf-2.jpg�
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 שמתמחה אדריכל בעזרתהם בנו  הבית את

. כזה בנייה בסוג

הוא משופע 

בקשתות ומשרביות 

משחק של אור וצל (

, בקירות הבית

 -  מחד ,המאפשר

 ,חדירה של שמש

 זכוכיות שיבצה רחלי .)צלֵמ ,ומאידך

 את והן מאירות, צבעוניות במקומות שונים

 הקרמיקה לייאה גם .הבית באור רך וצבעוני

  . של המנורות בבית הם מעשה ידיה

 שמתעניין מי כל את מזמיניםבני הזוג 

 אפשר. הבית את לראות להיכנס ,בבנייה כזו

 לא מה גם, ובאופן טבעי, לעשות מה ללמוד

  .אחרת גם שאפשר לראות ובכלל ,לעשות

  

  על ריקודי הבטן
קודי בטן כבר רחלי התחילה לרקוד רי

כפר ערבי (בנות סּוֵלם  בהשראת ,מילדות

 במרחביה. שישי יום של הערבי והסרט) שכן

אהבה  ילדהכ. כפר בני עם היא גדלה ועבדה

 ריח את ולהריח מאוד לבקר בכפר

 איתה שעבדו מסולם הבנות. ניםּוּבאהט

 על מתופפות היו השסק וקטיף במסיק

 ולדהשנ אחרי. רוקדת ורחלי הייתה ,הדליים

 ללמוד התחילההיא  , בתה הבכורה,בנֹו

 את עזבה המורה בהמלצת. באופן מקצועי

. פרטיים שיעוריםב ועברה ללמוד הקבוצה

 עם. רקדנית המורה קיוותה שרחלי תהיה

 קבוצות לשתי היא אף הצטרפה הזמן

. המורות אחת של וללהקה שונים במקומות

: שזה לא זה הרגישה ,הופעות 3 אבל לאחר

 הבטן שריקודי סופית והבינה ,נהנית לא היא

הם לא עוד מפגן . עבורה באים ממקום אחר

 אלא נועדו למטרות אישיות ,של נענוע

  . וטיפוליות יותר

לריקודי הבטן יש תכונות  ולהנאה לכיף מעבר

 בבעיות דרך הריקוד ניתן לטפל. תרפויטיות

אגן  רצפת צניחת, כאבי גב :השאר בין, רבות

   .ת שתןובריח לאחר לידה

במקביל מדה רחלי התפתחה ול, במשך השנים

והחליטה , קורסים בתחום ההוליסטיגם ב

 של  היא מנחה מפגשיםכעת. לשלב בין השניים

במפגשים שהיא  .לנשים הוליסטיים בטן ריקודי

היא משתמשת בטכניקות של ריקודי , יוצרת

ככלים להעצמה של , בטן ובגישה ההוליסטית

 .חדשות באנרגיות נהוהטע שחרור, גוף ונפש

קשת  מכל לנשים מתאימים המפגשים

 הרוצות להתנסות בחוויה של חיבור, הגילאים

אין צורך . והקשבה לגוף ולנשמה, לנשיות

וניתן לבוא לשיעור ניסיון , ברקע מקצועי

בימי חמישי  מתקיימים המפגשים. בחינם

 מבחינת. בביתה של רחלי 20.00בשבוע בשעה 

 הקווים. ביותר המתאים זהו המקום האווירה

התנועתיות והזרימה היוצרים את , םיהמעגלי

רחלי מזמינה גם  .עצמו בפני הם ריקוד, הבית

שיעורים ונשים המעוניינות בנשים בהריון 

  . לילדות קורס יפתח גםי בהמשך. פרטיים

  
 בין לשלב לרחלי מאפשר הזה העיסוק ולסיום

 על אחדה שיבואו מבלי ,ולילדים לבית העבודה

 את שמחים על שבנו יפתח ורחלי .השני חשבון

. םהלילדי וטוב ,להם טוב. השיטה- ביתם בבית

 יכולים אנחנו שכאן מרגישים אנחנו“: חליר

 ,רוצים שאנחנו פיכ שלנו החיים את לחיות

 דרך אין .אחרת שחי מי את מכבדים ואנחנו

 אחד וכל ,לכולם ונכונה שמתאימה אחת

  ".ובאמונתו בדרכו שיחיה

  
מערכת  שהצטרפה ללעפריתכות חמות בר

 !!צעירה את הרכבהמ ו'שיטים'



 מנועם מרגלית  מילות פרידה
  !שלומות חמים - לחברים ותושבים 

אך מכיוון , ברצוני להיפרד מכל אחד מכם

שזה בלתי אפשרי אני מנצל את פניית 

  .עורכת העלון אלי ונפרד במילות סיכום

כשנבחרתי לתפקיד מנהל הקהילה לפני 

שנים אמרו לי חברים והזהירו שאני  4.5

לקיבוץ , תאפשרי- נכנס למשימה בלתי

 היו ,אכן. במצב קשה כלכלית וחברתית

אך בסיכומה של תקופה אני , קשיים בדרך

  . רואה את חצי הכוס המלאה
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, אני רואה קיבוץ בצמיחה דמוגרפית

יה יבנ, תינוקות מלאים-בתי, קליטת בנים

שכונה , יה בקו הכחוליבנ, פרטית

תהליך מתקדם של , קהילתית לתפארת

, את מן הכללתרבות יוצ, שיוך דירות

, ועדות מתפקדות בתחומי הקהילה

 ובעיקר חברים ,התייעלות במיסי הקהילה

ותושבים בעלי יכולת שיכולים ורוצים 

  . לתרום לקהילה

אני גאה שלמרות המצב הכלכלי הקשה 

 ,ידענו לשמור על ערכי הליבה הקיבוציים

בענפי , ולתמוך באנשים שקשה להם

 .שירות למען הקהילה ובעזרה הדדית

הישגים אלו אינם נחלת מנהל הקהילה או 

הם בזכות חברים נוספים , הצוות הניהולי

חברים , מנהלי פעילויות: שנשאו בעול

אנשים שתרמו בהתנדבות , בוועדות

תושבים , שכירים בקיבוץ, מיכולתם וזמנם

וגורמים נוספים שעזרו בנקודות צומת 

  .רבות

 שניתן לראות את חצי הכוס ,כמובן

יש חוסר פרגון לממלאי יה בה יהשנ

, חבריםהעין בין -קנאה וצרות, תפקידים

המצב הכלכלי , מכירת הנכסים של הקיבוץ

וקשיים נוספים בתפקיד , מתכת-רושתשל ח

 נראה לי ,אך במאזן כולל. העסק והקהילה

 ,שהדברים הטובים שקרו בשנים האחרונות

שחלקה  (משקלם עולה על חצי הכוס הריקה

  .)נובע משנים קודמות

, גם המשבר הכלכלי שהיה בשנה האחרונה

השפיע על , תלוי בניהול הקהילההיה שלא 

 , ומצב התעסוקה האישי,העסקים, הקהילה

  .הרוח של החברים בקיבוץ-והשפיע על מצב

 ניתן לציין בחיוב שמספר ,למרות זאת

החברים שאינם עובדים ומתפרנסים וזכאים 

יה י וכל פנ, נמוך ביותר,לעזרת הקהילה

  . נבדקה באופן מדוקדק,זרת הקהילהלע

גם הפנסיונרים שמקבלים השלמת פנסיה 

הראו ) בתאם ליכולת(לא גבוהה מהקהילה 

, כולל עבודת פנסיונרים,  טובהיכולת קיום

כך -  ועל,תרומה בהתנדבות לקהילה ולאזור

  .יבורכו

ברצוני לציין מספר נקודות שטופלו ויש 

  :להמשיך לטפחן למען קהילה טובה יותר

  

 חג המשק וחגי ישראל .1
בעיקר בכל הקשור , החגים היו מוצלחים

ויש , למעורבות חברים ותושבים בהכנתם

   . כםלהמשי

  

 ה בקו הכחוליבני .2
השיטה הינה קיבוץ אטרקטיבי לבנים -יתב

 .וצעירים שרוצים לבנות בה את ביתם

 ובנים ,ריצת הדרך הראשונה נעשתהפ

יש להמשיך ולהציע להם . חוזרים לקיבוץ

 ולקבלם 'הקו הכחול'מגרשים במסגרת 

http://img2.tapuz.co.il/CommunaFiles/30625611.gif�
http://img2.tapuz.co.il/CommunaFiles/30625611.gif�
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 קהילתיתהרחבה  .3
הינה  הקהילתיתהרחבה  ה,מידה- בכל קנה

אין זה .  ויש להמשיך בה, גדולההצלחה

מובן מאליו שימשיכו לבוא בנים ותושבים 

לשכונה בשיתוף פעולה עם החברים 

גם חלון . י היזם"פיתוח עושיהיה המשך 

ההזדמנות מול שכונות והרחבות באזור 

ופעולת מנהל מקרקעי ישראל יכול 

 יש לנצל את ההתעניינות ,לכן. להיסגר

בבית השיטה ולהמשיך את שיווק 

המגרשים בהרחבה עד השלמת שיווק כל 

  .ע"המגרשים שאושרו בתב

 
 שיוך דירות .4

פעולות רבות נעשו בתחום שיוך הדירות 

 הנושא התכנוני החברתי ודרישות וכל

היו חברים לא . חיצוניות למעשה הושלם

 מעטים שלא האמינו שנגיע לשלב מתקדם 

לכן יש לסיים את . אך הגיע הרגע, זה

המהלך הארגוני הקשור בחתימה על 

גביית כספים בגין מנגנון , השיוך נספחי

האיזון ולהעביר חברים למינהל לצורך 

  .שיוך ביתם

  

 שיפוץ מבנים / ותהשכרת דיר .5
 במהלך השנים האחרונות נעשתה פעולה

 בשכונת (שיפוץ מבנים להשכרה ברבה 

 ויש ,)ס ועוד"גבעת ביה, צימרים, התמרים

חלק  להמשיך בזהירות בכיוון זה שמהווה

 יש ,אידך מ.מרכזי מהכנסות הקהילה

נפרד -לראות בתושבים חלק בלתי

  ולגבש נוהלי קבלה ברורים,מהקהילה

  ).הרחבהבדומה לקבלה ב(תושבים לקבלת 

6. 

לביצוע ויש להמשיך וללוות אותם בתיאום 

שיפור תשתיות : המועצה האזורית כגון עם 

בית , אולם ספורט, מגרש כדורגל, בישוב

, תמרור, חזוריפינת מ, תחנת הסעה, נסתכ

  .שיפוץ מועדון ועוד, עזרה בחינוך ובתרבות

  

  

  

י להודות לכל החברים שעזרו לי ברצונ

אני . אני סולח - ולאלה שלא עזרו ,בתפקידי

 - מודה באופן אישי לצוות הניהולי הקודם 

שליוו  -  עמיחי ירחי, יוסוף פרג, רן שריג

אני מודה גם . כאןאותי ברוב שנות עבודתי 

, גיל יצחקי, יחיאל שמשוני - לצוות הנוכחי 

 -   ולחברי מועצת המנהליםיריב קרין

י יאני מודה למזכירות. ומאחל להם הצלחה

 -וריון כרמלה ג, טייןלאה ש -  המסורות

החשבונות שליוו אותי -לעובדי הנהלת

 ולכל מרכזי הפעילויות ,בפעילות השוטפת

  . בקהילה

 מבקש סליחה ממי שנפגע ,כמובן, אני

, במהלך השנים מהחלטה זו או אחרת

מעל ומודה שטובת הקיבוץ וראיית האדם 

  .ייל עמדה תמיד מול עינוכה

סיים בהרגשת גאווה על קידום ני מא

נושאים רבים בקיבוץ והרגשת צער שעדיין 

  .לא הסתיימה המלאכה

עוד הרבה השיטה -בית אני מאחל לכל בית

 ,צמיחה דמוגרפית, שנים טובות ומוצלחות

  .המשך עשייה מבורכת

  

  

  

            

        

 

  תנחומים

  לרויטל
  ולמשפחת חוגים

  אבהבמות 
 ישנם פרויקטים שעדיין לא הגיעו אברהם מיארה



  השיטה- בנייה והרחבה בבית
  2010ינואר  
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מהנדס הישוב, גדעון צביק
   

 עמק יזרעאל - תבמשולש ההתיישבו

 , ועמק הירדן,שאן- עמק בית,המזרחי

רופין -כפר, קיבוץ יזרעאל -  שקודקודיו

מתרחש מהלך של קיטון ,   וקיבוץ כינרת

 הדרגתי במספר החברים והתושבים

 ,ציפהמגמה מובהקת ור זוהי .בקיבוצים

 .כוללת קיבוצים מופרטים ושיתופייםה

 ובתוכם ,כמה קיבוצים -הכלל ן יוצאים מ

   השנים4- השיטה ששינה מגמה זו ב-בית

 - אוכלוסייתו  בכאת ומגדיל , האחרונות

  .  נפש לשנה60 -  40

יה יתכנון ובנצעדי  :בבסיס המהלך

שיישומם נותן תנופה חדשה , רצופים

 עם אופק ולעשייה, השיטה- לחיים  בבית

 ניתן להמשיך ולעבות 2010ינואר  ב.חדש

  :את הכיוון הזה בכמה נושאים עיקריים

  

הקו  ' בתחומישינויי ייעוד מבנים. 1

הכוונה להפוך שני מבנים . 'הכחול

:  לדירות להשכרה,העומדים כרגע ריקים

 -  דירות של  כ4-  לךייהפ'  בניין כוללת ו

 ,עיגול ליד ה,קומותייםהובניין ,   ר" מ100

יה יהבנ.  ר" מ80-  דירות של  כ4-יהפוך ל

- או חלקי,באמצעות מימון חיצוניתבוצע 

וח  וצר רו ייו, בסיכום המהלך.פנימי

    .שנהשקלים ב-לפי א180 -תפעולי של  כ

  

2.  

  

   עוד   ובשלבי החלטה ותכנון, צעירים

 זה קיימת התלבטות ןבעניי . זוגות5- 6-כ

תקנונית של ההגדרה העקרונית לגבי 

נקווה שהנושא ייפתר ו, המצטרפים

  .ה תקודםי והבני,בקרוב

  

זמנית - בוכרגע בונים: שכונה קהילתית. 3

 יושלם       מהלך השנהבוה שונק.   בתים10-

יש בצנרת . 'ב + 'בשלבים א מספר הבתים

מערכות מסתיימות  'בשלב ג. 20 -15עד 

       יש לבצע. מים וחשמל,התשתית

 כדי ,תשתית ביוב במהלך הזמן הקרוב

כרגע . 'בתים בשלב גהבניית את לקדם 

,  כך שמוקדם מדיי, מתעכבות  העבודות

 בפתיחת שלב לטפל, בחצי שנה הקרובה

  .'ד

  

במסגרת הסדרת : השקעות תשתית .4

יש כוונה להמשיך , צמתים וכבישים

 את 3-4.2010  יםולבצע במהלך חודש

סביב (צומת הכניסה הראשית לקיבוץ 

 את צומת ,ולקדם חלקית, )היחשמליה

העבודה  .הכניסה לשכונה הקהילתית

כאשר , תתבצע במימון המועצה האזורית

 ונקבע קבלן זוכה ,אושרכבר התקציב 

  .מכרזל

  

5 . הקו '  של חברים בתחום יה פרטיתיבנ נייה של בנים חוזריםב קידום

  דירות 8-יה מתבצעת בכיהבנ. 'הכחול

 יש יתרון רב. במהלך השנה האחרונה

 בתקופת הביניים לפני ,לבנות עכשיו

הקו 'גרשים המיועדים לכך בתוך במ

.  ע החדשה"פי  עקרונות התב-  ועל',הכחול

     זוגות4 -עוסקים בכך בפועל  ככרגע 



   יבים של י מחביצוע יי ומהלֵכתקֵנ
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  ". תוכנית הגשה"במסגרת , המועצה

  תחום בבחלק ניכר מהדירות ניתן להרחיב 

ויש לשקול ברצינות אופציה זו , ר" מ55 -  25

  .מסיבות שונות

  

עם התקדמות הצד החוקי  .השיוך בעתיד. 6

, שרי בפועל יהיה מהלך השיוך אפ,והתקנוני

לא ) מועצה, נהלימ(בל עלויות הטיפול א

, הנחה שהטיפול יהיה רצוני והדרגתי ב.ברורות

 .טחון שהתשובות תהינה זהות לאורך זמןיאין ב

 שפ הנדר" יסייע עארכיון  הבניין, מכל מקום

  .םבמסמכים רלוונטיי

  

מתבצע בעיקר : טיפול בנושאים עתידיים. 7

לל לכ מיםה רשת הרחבת,  כנגזר ממגמת הגידול

חיבור ,  הגדלת מכסת המים השנתית, הישוב

-מועצת בית בפועל של מרכיבי הביוב למתקני

לב לאילוצי תכנון אזוריים כמו - תוך שימת, שאן

 מסילת חידוששאן -  עפולה בית71כביש  

  .ב"הרכבת וכיו

  

  מערכת סולאריתהקמת  : נושאי פיתוח. 8

 .תשיתוף עם חברה חיצוניבלייצור חשמל 

  ,המערכת תמוקם על כל גגות האזור המשקי

 35.000 -תעשייתי וחקלאי  בשטח כולל של  כ

  .ט" מגוו1,8 ותייצר חשמל בהספק של  ,ר"מ

  .תפוקה כפולה מצריכת כלל הקיבוץ

מן ז. החשמל יוזרם לרשת החשמל הארצית

 400- תוחלת רווח שנתי נטו כ.הקמה  כשנתיים

  .אלפי שקלים לשנה

  

  

 
 
 

  

  
  גגות לייצור חשמל

  : מוסרדובר התנועה

 חשמל" לייצור להיכנס נוספים קיבוצים החשמל לאפשר לעשרות מרשות מבקשת התנועה

 ר"ליו במכתב. סולארי חשמל עצמאית להפיק לאור פניות קיבוצים המבקשים, זאת". ירוק

  חברת ידי-על התבשרנו: )הכלכלה אגף( שוויקה איתמר כותב, שפירא אמנון, החשמל רשות
 )ש"קווט 50 (קטנות סולאריות מערכות להתקנות אישורים לקבל יהיה ניתן שלא החשמל
  .מהפוטנציאל 20% רק ונוצל, גדול הוא הקיבוצי במגזר הגגות ניצול פוטנציאל. חשמל לייצור
  מערכות ידי- על אריהסול החשמל ייצור כמות הגדלת בחיוב לבחון מהרשות מבקשים אנו

  .בישראל "ירוק חשמל" מייצור המרב להפיק נוכל כך, בקיבוצים קטנות

 

http://ginergia.com/uploads/images/ginergia-illustr.jpg�
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מפעל :  עובדים ניצלה120פרנסתם של 

 120המיכון החקלאי נקלע לחובות של 

אך , מיליון שקל ונכנס להקפאת הליכים

בית המשפט אישר לקיבוץ למכור אותו 

 , ואישר את הסדר הנושים,ון דיר'לחברת ג

ייתכן . שיאפשר למפעל להמשיך לעבוד

 למפעל פעילות ייצור ון דיר תעביר'שג

   .ב"מארה

במקביל לדרמות , בשקט- בשקט

 ,'מוליתן'המתוקשרות שהתחוללו במפעלי 

 הסתיים משבר ,'עוף העמק'ו 'גלילהפרי '

 בית המשפט. במפעל גדול לא פחות

בחסות השופט עאטף , המחוזי בנצרת

חרושת 'אישר את מכירת מפעל , עיילבוני

השיטה לחברת -שבקיבוץ בית 'מתכת

ואת   ,'ון דיר'ג'הציוד החקלאי האמריקנית 

 שיאפשר לחברה להמשיך ,הסדר הנושים

ד " בהליכים עואת הקיבוץ ייצג. לפעול

  .'איתן ניר ממשרד שלמה כהן ושות

   

יימכר המפעל , לפי ההסכם שאושר אתמול

שמרבה להשקיע בקיבוצים  (ון דיר'לג

 )ובמיזמים ישראליים הקשורים לחקלאות

מעסיק , המפעל.  מיליון דולר13- תמורת כ

 וחלקם ,חלקם חברי הקיבוץ,  עובדים120

 ,שאן והאזור מוכה האבטלה-תושבי בית

וכולם ימשיכו לעבוד במפעל עד להודעה 

  . חדשה

שנמצא עד כה בבעלות , 'חרושת מתכת' 

 ושל שלוש ,)51%(משותפת של הקיבוץ 

נקלע , ) יחד49%(חברות השקעה פרטיות 

בנקים  מיליון שקלים ל120-לחובות של כ

ונכנס בספטמבר שעבר , ולספקים

במהלך הקפאת . להקפאת הליכים

 ,ההליכים המשיך המפעל לפעול

למרות , וגם לקבל סחורה מהספקים

  . החובות

שהמפעל היה חייב לו , בנק הפועלים

אבל , אישר את הסדר הנושים, כמיליון דולר

, 'מזרחי טפחות' ובנק 'בינלאומיה'בנק 

 מיליון 1.8 יחד שהמפעל היה חייב לשניהם

כיוון שחלק מהחובות לא , התנגדו, דולר

אושרה העסקה , למרות זאת. יוחזרו לנושים

המוגדרים , שני הבנקים. באסיפת הנושים

ביקשו , כנושים מובטחים של המפעל

 ,שתכונס לכבודם אסיפת נושים מיוחדת

אך , שתאפשר להם לטרפד את ההסדר

ך סירב לכך ובכ, בהחלטה תקדימית, השופט

המפעל חייב דמי שכירות . הציל את המפעל

אך הוא ויתר על מרבית , לקיבוץ עצמו

  .בהיקף של כחצי מיליון שקלים, החוב

  

שמחזיקה פעילות ייצור , ון דיר'יצויין כי ג

, כנראה, מתכוונת, ב"בתחומים דומים בארה

פסק הדין . "להעביר חלק ממנה לישראל

ות ניתן תוך תקווה שהתוכנית להעביר פעיל

ר את מקומות עבודה ייצור לישראל תשֶמ

  .ציין השופט, "של העובדים

, " יותרההחלטה תאפשר למפעל עתיד טוב"

ון 'ג", יעקב הדר, ל המפעל" מנכynet-אמר ל

דיר מתכוונת להפוך את המפעל למרכז 

העברת . עולמי של ייצור קטפות כותנה

 תכפיל את היקף פעילותו של ,הייצור

ה לכך שמדובר מהווה הוכחההמפעל 

   ".במפעל שפועל בסטנדרטים גבוהים ביותר

                                    תני גולדשטיין

  3.2.10פורסם בכלכליסט 
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 ם ל ו כ כנסת של -בית     
  המשך שיחה  -מיריק גרזי                

  

דבריי  נשענים במידה רבה מאד על 

אני ממזרח ' ר משה יצחקי"מאמרו של ד

 שהופיע בספר ',והשבת בסוף מערב

בארי  בעריכתי יחד עם 'היום השביעי'

,  הוצאת ידיעות אחרונות,צימרמן

ממאמר חלק גדול . (240-230' עמ, 2001

עם שינויים קלים , זה מצוטט בכתבה

להתאים את הדברים לזמן  שלי כדי

).  ולמקום  
  כיוון ששמעו":  מעשיוכל ורחמיו על "

) בירושה(בנות צלופחד שהארץ מתחלקת 

נתקבצו כולן ליטול ,  לזכרים  ולא לנקבות

רחמי , לא כרחמי בני אדם: אמרו .עצה

בני אדם רחמיהם על הזכרים .  אלוהים

מי שאמר והיה אבל  ,מעל הנקבותותר י

על הזכרים אלא , אינו כן) אלוהים (העולם

 שנאמר ,רחמיו על הכול -ועל הנקבות 

     ". מעשיוכל לכל ורחמיו על ' טוב ה"

  )ג"קל, במדבר, , ה"תהלים קמ(
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הכנסת -וצה שביתאיך הייתי ר -

  :השיטה יתנהל-בבית

יום השישי ויכולו השמים והארץ וכל "

הכנסת -לבית..." צבאם ויכל אלוהים

צעירים , נכנסים ובאים נשים וגברים

שבת " וזו לזה ב,מברכים זה לזו, ומבוגרים

אט מתיישבים מול ארון - אט ,"שלום

  .אין עזרת נשים, אין מחיצות, הקודש

. כולם שווים, בתכאן בלילו של יום הש

טעמו של כי קורטוב ִמ,  אולי,כאן יודעים

-עדן מצוי בישיבה משותפת זו בבית-גן

על , ובשבת, הכנסת

 ברייה לטעום כל

. משהו מטעם הגן

להיות כאן סבורים כי  הנשים יכולות 

ולא מאחורי מחיצה  ,שותפות שוות למפגש

-בית .אלא באותו החלל ביחד, או פרגוד

 עתה .ם וגבריםמתמלא בנשיהכנסת 

לתחילת התפילה  העדה כולהממתינה 

 , ללא מלים,מתחילים בניגון .ולקבלת השבת

 הניגון מרגיע. שלמה קרליבךהרב של 

, כך נפרדים מהשבוע החולף- אחר. מפייסו

נפרדים מתלאותיו בשתיקה ובהתבוננות 

  ...והניגון נמשך והולך, פנימה

 , ליןשייתהכנסת - ביתזאת היא הדמות של 

 תחושת שייכות וחיבור לעם ,תלוניכחי

כנסת ושבת אינם - תחושה שבית, היהודי

שניתן לתת ביטוי , מחוץ לתחום עבורי

מתאים לאורחות חיי הלשבת באופן 

שמקורה  כזו הייתכן כי חווי. תכחילוני

היא זו , סופית-בתרבות היהודית האין

 ,יצירה יהודית פלורליסטית ענפהשתאפשר 

-יהדותך עלאת  יםקילבהם ניתן שבתנאים 

מבלי , על פי ניגוניך, פי השקפת עולמך

לוותר על שפת העומק של התרבות היהודית 

   .לדורותיה

 הוא אותו מקום שיהווה  לנומה שחסר

מקום בו לא רק , מסגרת לחיים ציבוריים

מקום בו לא רק , מלמדים על החג והשבת

אלא מקום , על הזהות,  על התרבותלומדים

תוכל , מקום בו  הקהילה, ויםוים וחֹובו הֹו

לתת ביטוי לערכי חייה באמצעות הטקס 

http://www.panoramio.com/photos/original/18886290.jpg�
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t26e5.htm


  ? שאילתות
 הספסליםמי אמור לתקן את  .1

וס השבורים ואת תחנת האוטוב

  ?המנופצת בכניסה לישוב

אפשר לזמר מזמור לשבת גם במסגרת    הידוע באזבסטבתים רבים מצופים  .2

, דמוקרטיים והומניסטיים, חיים חילוניים

היחד  ולחוש את ,מר שבתאפשר לשיר ולז

אפשר למזג תפילה . הקהילהוהאדם של 

  אשר נותן,עתיקה עם שיר או טקסט חדש

כנדבך נוסף או , נו היוםביטוי לערכי

כחוליה נוספת לשלשלת היצירה 

  . ולמסורת

מה עושה הנהלת הקהילה כדי . כמסרטן

  ?להורידם

  רבות ברחבי המשק אינן מנורות .3
 .י                 ?מי הכתובת לכך. דולקות

  

   )אחרונות(תשובות 
  נועם מרגלית

,  כנסת כאלה בארץ-ואזכיר כי קיימים בתי תחנת האוטובוס והספסלים תיקון .1

שלא בהכרח , כנסת שוויוניים-בתי

אלא ,  לתנועה זו או אחרתמשויכים

מיועדים לכל אדם שמרגיש את השייכות 

כנסת - והגיע הזמן שנקים בית, ליהדות

  . השיטה- גם בביתברוח זו

-לעופל  אמור להיות מט,בכניסה לישוב

נכון היה  .תקציבית העדיפותהסדרי פי 

פי כ, תחנההתעזור במימון ז "אשהמו

 ,'שכונת ההר'שעזרה בתחנה בכניסה ל

  .תשתיותטיפול בהבמסגרת 

יכולים ,  כתבהשבתיה מלמדכמו , כמובן י האחראי לאיכות"שנמסר ע כפי .2

ואיש ,  זה בצד זה, כנסת- בתי2להיות 

  . באמונתו יחיה

אסבסט   אין סכנה לגג ,הסביבה במועצה

הבעיה היא  .רושב  ולאשלםכל עוד הוא 

ת ונעשות פעולות במסגר, תקציבית

סככות ההורדת  למשלכמו , התקציב

  .בגיל הרך
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 -ם משק החשמל ה לע םהאחראי .3
מנורות לא  .הנהלת הקהילה ועמרם

 אך מאידך יש לחסוך ,תקינות יש לתקן

  .שניתן בחשמל היכן

 
  

 

  

  

  

  

מורדי רבנו עם  קריאת המגילה

ג " י,ש"חב במוצ"תתקיים במר טייןש

נים ממוז. 19.15שעה ב, 27.2 ,באדר

,  אחריםלבוא עם רעשנים וכלי רעש

  .מחופשיםגם קצת ו

' הילדים יתקיים ביום ומון פורי

 .מחסן התאים לשעבר ב26.2

התהלוכה הממונעת תצא 

 ילדי כל. 'מלוא הטנא'מרחבת 

סבים , הורים, השיטה-בית

  . מוזמנים לחגוג עימנוואורחים 

הילדים-ברתחנשף פורים

-בסגנון עדות המזרח  יתקיים ב

, לב- שימו.האוכל- בחדר28.2

 )יונתן(     .ייתכנו שינויים
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 -התחיל לפני כ" קהילה תומכת"פרויקט 

אגודה לתכנון ופיתוח (ל "י אש" שנים ע10

במימון , ) למען הזקן בישראלםשירותי

 .משרד הבריאות ומשרד הרווחה, וינט'הג

. התכנית באה לתת מענה לזקן בביתו

נמצא כי בערים הגדולות נשארו הרבה 

 ומצוקתם ,מאד זקנים בודדים בביתם

ל נרתם ובנה תכנית "אש . גדולהההיית

, מנת לעזור לזקן- עלםשירותיעם סל 

 או ,להביא תרופה, להיות לו אוזן קשבת

  .כל טיפול אחר

במשך השנים התרחבה התכנית גם 

 גם למושבים , כלומר,למועצות אזוריות

 ,קיבוצים בהם נשארו זקנים לבדםלו

 ואין מערכת מרכזית ,אין לידם משפחהכש

קהילות  "300-כיום יש בישראל כ .תומכת

, בערים ובמועצות אזוריות" תומכות

כאשר כל קהילה מתאימה את עצמה 

  .למקום ולתנאים בהם היא פועלת

לפני כחמש שנים נפתחה התכנית גם  

בה יש שוני גדול , "גלבוע"במועצה אזורית 

 ועד ,מקיבוצים שיתופיים, בין הישובים

ומושבים , חרוד-מושבים ותיקים בעמק

עדיין לא התחלנו . (בתענך" חדשים"

לעבוד בכפרים הערבים השייכים 

  ).למועצה

אב  המנויים -  בתי275 - כיום יש בקהילה כ

 5הצוות מונה  .בתכנית בתשלום מסובסד

, אשר נותן שרות מקצועי, ומתנדביםיש א

  .חברי ובלתי אמצעי, אמין

 שעות 24 כולל שרות רפואי םהשירותיסל 

אזעקה לקריאה ולחצן מצוקה , ביממה

הזמנת רופא , יעוץ רפואי ,למקרה חרום

 והזמנת אמבולנס בתשלום ,בית-לביקור

לחצן נוצר קשר הבלחיצה אחת על  .סמלי

 דרכו ,שרות העובד עם הקהילההעם מוקד 

  .אפשר לקבל את העזרה הרפואית

 שהוא הכתובת ,"אב קהילה"ישנו , בנוסף

איש , המידית לסיוע בצרכים היומיומיים

 מבצע תיקונים קלים ומגיע קשר אשר גם

  .בית- לביקורי

עובדת בשיתוף עם גורמים " קהילה תומכת"

, נוספים כמו מחלקת הרווחה של המועצה

, ל"אש, )לנפגעי הנאצים(ועדת התביעות 

מזכירי הישובים , מרפאותה עם ,ובעיקר

  .םהסוציאלייוהעובדים 

 את הזקן , לא פעם,בעבודתנו אנו מוצאים

טלפון לא ה ,התח שדלת לא נפ,הבודד

האוזן , שלוהיחיד הקשר  - ואנחנו ,מצלצל

מחליפים את יננו א. הקשבת והעזרה המידית

 ףובשיתו ה אלא עובדים בעזר,משפחת הזקן

  . ימהע

אב שנעזרים - בתי30 -השטה יש כיום כ- בבית

אני הקמתי את הפרויקט  .בשרותי הקהילה

 ומרכזת אותו מאז ,"דורות בגלבוע"מסגרת ב

בין . עזרת צוות מסור ומקצועיהקמתו ב

פעילה ה, נורית מורן גםהמתנדבים נמצאת 

  .יחזקאל ומולדת-בעיקר בכפר

ר וריהינכם מוזמנים לפנות אלינו לב

  .ועזרהשל קשר אפשרויות 

קהילה כפרית 
  תומכת

 מירי גל 



 מחבקתפונדקאות 
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   תושבת, יטשהמורן דו

ניתוח  ב7.1.10ילדתי ב  !זה נגמר ,זהו

, הניתוח לא היה קל.  לא מתוכנן,קיסרי

וגם בימים , גם בחדר התאוששות

הפרידה . עדיין לא קל פיזיתו, שלאחריו

אני מרגישה שלמה עם סוף . תה טובהיהי

, איחלו, נגעו, הבנות שלי ראו. התהליך

או אותה הולכת עם  ור,העניקו מתנות

ראיתי שהבנות שלי נפרדו . ההורים שלה

 סוג של הוז, אני נפרדתי ממנה, מהתהליך

 שעות 24לא אחראית אני יותר . הקלה

לא , ביממה על תינוקת של מישהו אחר

, קשר לתינוקתתצריכה למנוע מעצמי מלה

על אני יכולה לעשות עכשיו כול העולה 

ו יעורר  א, מבלי לדאוג שמא זה יזיק,רוחי

  .צירים

ואני כן , התינוקת מהממת לדעתי

אני .  כי היא לא שלי,אובייקטיבית

  .מאחלת לה ולהוריה רק טוב והמון אושר

התהליך הזה הוא מורכב מאוד גם פיזית 

נרות וכדורים עם כול תופעות , זריקות(

 ... ברור לכולם למה,ונפשית, ...)הלוואי

 ולא מעט ,התהליך ידע עליות ומורדות

אף פעם לא אך , אלות ותהיות במהלכוש

ולהיות כו כנס לתויפקפקתי בהחלטה לה

 קיבלתי המון תמיכה .פונדקאית

מרכז 'מ ממרב ואורית, מהסביבה

מפונדקאיות בהווה , 'פונדקאות חובקת

, מהות מיועדות בהווהי ומא,ובעבר

ומהפסיכולוגית שבחרתי שתלווה את 

אני רוצה לציין שלדעתי ליווי . התהליך

אין לכם מושג , קצועי הוא ממש חובהמ

 וכמה זה תורם להבנת ,כמה זה עוזר

אני חושבת שגם . המצבים העדינים

הפונדקאית ומשפחתה וגם ההורים 

לצערי הבנתי . צריכים להיות בליווי מקצועי

שלי שאין כמעט חומר כתוב לוגית מהפסיכו

, התמודדותהדרכי על  ,על הנושא) מקצועי(

הפסיכולוגית נאלצה ו, ודרכי הסברה לילדים

לפעול על פי הידע שלה בתחומים אחרים 

ולמזלי היא גם מומחית לקשר דיאדי וגם (

  . )קליניתולוגית פסיכ

הבטן , לאט-הגוף מתחזק לאט, אז אני אחרי

 ,) לדעתי,לא מספיק מהר(מתחילה לרדת 

לפני שואני כבר רוצה לחזור למידות 

היות ל זו הרגשה מוזרה ....)שאיפות(התהליך 

תה י כשבעצם כאילו לא הי,במשכב לידה

 לפני כשבועיים...קשה להסביר את זה .לידה

הגדולה בנושא בתי ס של "היה שיעור בבי

בית ונתנה - המורה עשתה שיעורי. פונדקאות

 הבנתי .גם לבת שלי להסביר מהידע שלה

בגנים . שזה היה שיעור מאוד חיובי ומוצלח

ולהגיב רק  ,רר את זההוחלט לא לעו

מצד בנותיי או הכרחי יתעורר מצב    אם

 .כרגע זה עובר בלי שאלות. ילדים אחריםמ

: מצבכל בפשטות ילדים קטנים מקבלים 

עברה היא ו, תה תינוקתיהי, תה בטןיהי

  !מדהים .נגמר הסיפור. מא ואבא שלהילא

התשובה  .שובאת שואלים אותי אם אעשה ז

 יודעת יותר על הפעם אני. 'כן'שלי היא 

מה לבקש , יודעת מה לשאול, התהליך

מה , מה לבקש מהסביבה, מהרופא שיתחשב

מה ֵל - והכי חשוב ,לבקש מההורים ומעצמי

אני , שנה או יותר כנראה שעוד ,אז. לצפות

זקוק כבר אתחיל לרחרח סביב זוג ש

, תודה רבה לכול מי שעזר  . פונדקאיתל

   !! הלבזה ממש חימם את, ש"שאל או מסר ד

http://www.hadar-medical.co.il/var/614/69073-training-heart.jpg�
http://www.hadar-medical.co.il/var/614/69073-training-heart.jpg�
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מסיבת תחילת השנה האזרחית נערכה @ 

שתייה , בריקודים'  פלוס30מועדון 'ב

י "המסיבה אורגנה ע... ונשיקות בחצות

  . ועדת התרבות וצוות של מתנדבות

בטקס פתיחת תערוכת עבודות של @ 

השיטה - השתתפו רבים מביתמתן פלס

  ).6' ראה עמ. (ומהגליל העליון

וחנן יביום השנה השנייה למותו של @ 

הוקרנה מצגת , ב"נערכה אזכרה במרחגל 

  .על חייו והוקראו דברים לזכרו

) עמי-תושבת מי (טלי מיתקיר "ד@ 

השיטה כרופאת - החלה את עבודתה בבית

נאחל לה קליטה מהירה ושיפור . משפחה

  .משמעותי בבריאותנו

שלושה מחזורים של חיילי סיירת @ 

- חנו ללינת לילה בחדר) גולני ('אגוז'

. וכל במסגרת אימוני ניווטים באזורהא

שינה צפופים -האגף הגדול התמלא בשקי

  .שמתוכם בצבצו ראשים עייפים רדומים

לקראת שיוך הדירות התקיימה אסיפת @ 

 חן גביעד "הסברה בהשתתפות עו

שהסביר את מהות ההסכם בין החברים 

תשלומים , יורשים, ייפוי כוח, לקיבוץ

  .ש אי35השתתפו . ועוד, למינהל

טעה ליד שורת שיחים ִנ: ו בשבט"ט@ 

, ס"י הורים וילדים של המתנ"בו ע- הכל

מרוץ 'י את "קיימה חבה, ובמקביל

. המסורתי על הכביש ההיקפי' השתיל

עד '  ילדים מכיתות א80השתתפו במרוץ 

  .  כל הכבוד!! ניצח בית כחול. ב"י

 

  
  "ימןנימי הנִד"

  
 , אמינה,עבודה מקצועית

: בית-יקוניתומהירה ב
, תנגרּו, תמסגרּו

  אביזרי , ינסטלציהא
  , חושתנכלי , חשמל

  , תיקוני תכשיטים
  !בידי זהב  -הכול  ו

  : מהיוםלשירותכם
  היינמןנימי                      

6536712  ,052-3756116

  ת ו ד ו ת
מנועם השיטה נפרד -בית בית

תנו יהל את קהילשנ, מרגלית

, שנים בסבלנות 4.5במשך 

, פנים ובכבוד לזולת-במאור

בתקופתו . ומאחל לו הצלחה

 מהכוח אל הרחבההוצאה ה

נושאי שיוך מו קוד, הפועל

  . פנסיה ועודה, דירותה

  

 נאחל , המנהל הנכנס,ליריב קרין

יכולת הנהגה , הרבה הצלחה

 והבאתו ,במצבנו העכשווי

  .סבטִיעשית שפי כ ,נסיקהל

 1 מה קרה, מה היה



  

  

  

זו השנה . מרשימיםחוקי פיזיקה מיני 

 והמועצה 'רשות הניקוז'השלישית ש

רוכש לו יותר הזה שאירוע את המפיקים 

  .תודה לעושים במלאכה. ויותר מטיילים

מכירת לעמידו דוכן ניקים התב"יה@ 

התמורה מיועדת לטיול . יפס'נקניקיות וצ

י "כעת מתכוננת חבה. יוון/סיום בתורכיה

.   . נשף פוריםבכל המרץ ל

אם שמעתם לאחרונה ספרדית @ 

ונערות דעו שנערים , ברחובותינו

ט "במזחאצלנו מאורוגוואי התארחו 

' ח-ו' כיתות ז ...כיף- היה ְמיּו. ובמשפחות

לבן עוד כו ביוהמש' לילה לבן'עברו 

  . חרמון...ב

יותם שם - בתחרות ניווט ארצית על@ 

עם שרצו ,  נשים וגברים160השתתפו 

הגבעות על וברחבי הקיבוץ ביד מפות 

 'גן אלון' בסיום נערך ב.נקודות ציוןאחר 

   . טקס לזכרו
מירי ועופר : עלו להרחבהבשעה טובה @ 

 וגלית שרגאויניקור יואל , וילדיהםגולן 

הרגשת בית כולכם נאחל ל. וילדיהם

  .'הישן'הקיבוץ קשר עם ת ריושמטובה 

 ליערית וגל גרזיבשעה טובה גם @ 

 שנכנסו לביתם המשופץ םוילדיה

   .לשעבר' בפעוטון ב

כרמית הסטודיו של : 'עלמות'חדש ב@ 

CLIPIT  חוץ  ו,מבנהבראשון ה עבר לחדר

מתנות גם ה כרמית עיצמ וידאו מסרטי

   .יםילדלאסטרטגיה  ומשחקינחמדות 

 במחירים ,עוגות ועוגיות ביתיות@ 

 השישי במספרמי ביניתן לקנות  ,נוחים

  . הפתיחה  בשעות,ענברשל 

מזכיר התנועה : ים"אחמביקור @ 

מטהו ואנשי   שור)ולוולה(זאב הקיבוצית 

נפגשו עם חברי מועצת , הרחבה בוביקר

  .םחבריעם , ב"במרח ,בערב ו,מנהלים

של החוג לאמנות  םמוזיאוניסיור @ 

מרכז וביקר  הדרים לתמר כרמיבהדרכת 

מוזיאון ב, תקווה-בפתח  של דוד גזהתערוכב

צדק - ובנווה,דדו- א בתערוכה של צדוק בן"ת

האוטובוס היה מלא . בתערוכה של בוקבזה

עמוסי בערב והחברים חזרו , עד אפס מקום

על הידע הרב  לתמרתודה . רשמים

לסמדר מיוחדת ותודה , והאנרגיות הטובות

  . על ארגון הטיולים במסירות ובאהבהעילם

 משה מאירי בהדרכת ',טיול אדום'@ 

לרעות בשדות הכלניות יצא  ,סמדרן ובארגו

   .לטייל במרחבי ישראלצאו , זה הזמן. נגבב

התקיימה  12.2.10 ביום שישי :קלפי@ 

ברוב . 2010הצבעה לאישור תקציב הקהילה 

הצעת התקציב . גדול נדחתה הצעת ההנהלה

כ "למועצת המנהלים ואחחזרה עוברת 

  .תהליך הסברהל

מ "מ 313 עד כתיבת שורות אלה ירדו@ 

  .מ" מ390הוא שנתי -רבהממוצע כשה, גשם

 ולחברי הפרלמנט לגיא ולנתנאלתודה @ 

  . בשבת'מצפה חרובים'רו את ידשניקו וס

  

  חג פורים שמח

  !!כל קהילת בית השיטה ל

  מה היה 
 2  מה קרה

"  "שיטים
  26.2.10, ע"תש, ב באדר"י, פורים

  2780  גיליון מספר

  אפרת שלם:  ועריכהראיונות

, ענת ענתבי,  וינקלרניצה: מערכת

  אקרמן) המאירי(עפרית 

חצור  , "להב"דפוס . נטע: הגהה

 fratbat@bethashita.org.il. הגלילית



  ציפורים וכפתורים
  נועם בן גוריון כתבה 

, תהליך של ביטוי תחושה. תהליך יצירה

  . ואמת. תביטוי שמביא חיּו. רגע, חוויה

מדביקה . כל פעם מחדש אני מתגבשת

גוזרת או ,  מילהמוסיפהר או וכפת

התהליך . מדייקת אני מתנקה ומתחדשת

. לפניו ואחריו אני אחרת. הזה מציל אותי

   .משתנה

ים ברגעים של קושי אני משתמשת לעית

, להתנקות, בתהליך הזה כדי להתחבר

  ואני יודעת שאצא משם ,להתכוונן

 כזו הובכוונ ,חרת בהבנה הזווב. אחרת

  .חרתוב

- -  

 ולחשוף את ,להיכנס פנימה ולבטא החוצה

הביטוי . שאלתי/ הבנתי / מה שהרגשתי 

שם . של הרגע של התחושה וההבנה שלו

  .בפני עצמיאני נגלת 

התחושה כאילו עצרתי רגע בתוך . עכשיו

עצמי את חושפת . תהליך ואני משתפת

ברגע נתון בתהליך מתמשך בו פנים שונות 

, העיר, בעטה, הקיבוץ, הילדות. מתבטאות

, אסתטיקה, מחשבות, רגשות, התבגרות

 שנוצרו ברגעים מסוימים והכול ,צבעוניות

 כחלק מתהליך מורכב ,כמארג אחד

נשאר  - שככל שאני מגלה אותו ,שךומתמ

  .נעלם וקסום עבורי, סודי

 



  

  

  

  

  

  

 

 17


	__ ___ _____ ______
	__ ___ 1
	___ ___
	___ _____
	___ ______1
	___ ____1
	____ _
	מילות פרידה  מנועם מרגלית
	לחברים ותושבים - שלומות חמים!
	ברצוני להיפרד מכל אחד מכם, אך מכיוון שזה בלתי אפשרי אני מנצל את פניית עורכת העלון אלי ונפרד במילות סיכום.
	כשנבחרתי לתפקיד מנהל הקהילה לפני 4.5 שנים אמרו לי חברים והזהירו שאני נכנס למשימה בלתי-אפשרית, לקיבוץ במצב קשה כלכלית וחברתית. אכן, היו קשיים בדרך, אך בסיכומה של תקופה אני רואה את חצי הכוס המלאה. 
	אני רואה קיבוץ בצמיחה דמוגרפית, קליטת בנים, בתי-תינוקות מלאים, בנייה פרטית, בנייה בקו הכחול, שכונה קהילתית לתפארת, תהליך מתקדם של שיוך דירות, תרבות יוצאת מן הכלל, ועדות מתפקדות בתחומי הקהילה, התייעלות במיסי הקהילה, ובעיקר חברים ותושבים בעלי יכולת שיכולים ורוצים לתרום לקהילה. 
	אני גאה שלמרות המצב הכלכלי הקשה ידענו לשמור על ערכי הליבה הקיבוציים, ולתמוך באנשים שקשה להם, בענפי שירות למען הקהילה ובעזרה הדדית. הישגים אלו אינם נחלת מנהל הקהילה או הצוות הניהולי, הם בזכות חברים נוספים שנשאו בעול: מנהלי פעילויות, חברים בוועדות, אנשים שתרמו בהתנדבות מיכולתם וזמנם, שכירים בקיבוץ, תושבים וגורמים נוספים שעזרו בנקודות צומת רבות.
	כמובן, שניתן לראות את חצי הכוס השנייה בה יש חוסר פרגון לממלאי תפקידים, קנאה וצרות-עין בין החברים, מכירת הנכסים של הקיבוץ, המצב הכלכלי של חרושת-מתכת, וקשיים נוספים בתפקיד העסק והקהילה. אך במאזן כולל, נראה לי שהדברים הטובים שקרו בשנים האחרונות, משקלם עולה על חצי הכוס הריקה (שחלקה נובע משנים קודמות).
	גם המשבר הכלכלי שהיה בשנה האחרונה, שלא היה תלוי בניהול הקהילה, השפיע על הקהילה, העסקים, ומצב התעסוקה האישי, והשפיע על מצב-הרוח של החברים בקיבוץ.
	למרות זאת, ניתן לציין בחיוב שמספר החברים שאינם עובדים ומתפרנסים וזכאים לעזרת הקהילה, נמוך ביותר, וכל פנייה לעזרת הקהילה, נבדקה באופן מדוקדק.
	גם הפנסיונרים שמקבלים השלמת פנסיה לא גבוהה מהקהילה (בתאם ליכולת) הראו יכולת קיום טובה, כולל עבודת פנסיונרים, תרומה בהתנדבות לקהילה ולאזור, ועל-כך יבורכו.
	ברצוני לציין מספר נקודות שטופלו ויש להמשיך לטפחן למען קהילה טובה יותר:
	1. חג המשק וחגי ישראל
	החגים היו מוצלחים, בעיקר בכל הקשור למעורבות חברים ותושבים בהכנתם, ויש להמשיכם.  
	2. בנייה בקו הכחול
	בית-השיטה הינה קיבוץ אטרקטיבי לבנים וצעירים שרוצים לבנות בה את ביתם. פריצת הדרך הראשונה נעשתה, ובנים חוזרים לקיבוץ. יש להמשיך ולהציע להם מגרשים במסגרת 'הקו הכחול' ולקבלם לאגודה המוניציפאלית ולחברות בקיבוץ כחברים ב'עצמאות כלכלית'.
	3. הרחבה קהילתית
	בכל קנה-מידה, ההרחבה הקהילתית הינה הצלחה גדולה, ויש להמשיך בה. אין זה מובן מאליו שימשיכו לבוא בנים ותושבים לשכונה בשיתוף פעולה עם החברים ושיהיה המשך פיתוח ע"י היזם. גם חלון ההזדמנות מול שכונות והרחבות באזור ופעולת מנהל מקרקעי ישראל יכול להיסגר. לכן, יש לנצל את ההתעניינות בבית השיטה ולהמשיך את שיווק המגרשים בהרחבה עד השלמת שיווק כל המגרשים שאושרו בתב"ע.
	4. שיוך דירות
	פעולות רבות נעשו בתחום שיוך הדירות וכל הנושא התכנוני החברתי ודרישות חיצוניות למעשה הושלם. היו חברים לא מעטים שלא האמינו שנגיע לשלב מתקדם  זה, אך הגיע הרגע. לכן יש לסיים את המהלך הארגוני הקשור בחתימה על נספחי השיוך, גביית כספים בגין מנגנון האיזון ולהעביר חברים למינהל לצורך שיוך ביתם.
	5. השכרת דירות / שיפוץ מבנים
	במהלך השנים האחרונות נעשתה פעולה רבה בשיפוץ מבנים להשכרה (בשכונת  התמרים, צימרים, גבעת ביה"ס ועוד), ויש להמשיך בזהירות בכיוון זה שמהווה חלק מרכזי מהכנסות הקהילה. מאידך, יש לראות בתושבים חלק בלתי-נפרד מהקהילה, ולגבש נוהלי קבלה ברורים לקבלת תושבים (בדומה לקבלה בהרחבה).
	6. ישנם פרויקטים שעדיין לא הגיעו
	לביצוע ויש להמשיך וללוות אותם בתיאום עם  המועצה האזורית כגון: שיפור תשתיות בישוב, מגרש כדורגל, אולם ספורט, בית כנסת, תחנת הסעה, פינת מיחזור, תמרור, עזרה בחינוך ובתרבות, שיפוץ מועדון ועוד.
	ברצוני להודות לכל החברים שעזרו לי בתפקידי, ולאלה שלא עזרו - אני סולח. אני מודה באופן אישי לצוות הניהולי הקודם - רן שריג, יוסוף פרג, עמיחי ירחי - שליוו אותי ברוב שנות עבודתי כאן. אני מודה גם לצוות הנוכחי - יחיאל שמשוני, גיל יצחקי, יריב קרין ולחברי מועצת המנהלים - ומאחל להם הצלחה. אני מודה למזכירותיי המסורות - לאה שטיין, כרמלה גוריון - לעובדי הנהלת-החשבונות שליוו אותי בפעילות השוטפת, ולכל מרכזי הפעילויות בקהילה. 
	אני, כמובן, מבקש סליחה ממי שנפגע במהלך השנים מהחלטה זו או אחרת, ומודה שטובת הקיבוץ וראיית האדם מעל הכול עמדה תמיד מול עיניי.
	אני מסיים בהרגשת גאווה על קידום נושאים רבים בקיבוץ והרגשת צער שעדיין לא הסתיימה המלאכה.
	אני מאחל לכל בית בית-השיטה עוד הרבה שנים טובות ומוצלחות, צמיחה דמוגרפית, המשך עשייה מבורכת.
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