
  

  

בו יושבת , מול דירתו של נתניהו, האוהל הקט�

�היה צר מלהכיל את כל חברי בית, משפחת שליט

אל . השיטה שבאו לקיי� בו את טקס קבלת השבת

הצטרפו בני ' גלבועה'השיטה ומועצת �  חברי בית60

כול� כאחד ישבו על . ברנר ויזרעאל�נוער מגבעת

ות  שולח� ע� נר�במרכז , המדרכה שליד הכביש

בה , שירה שקטה ליוותה את הטקס. חלה ויי�, שבת

הרוח הקרה של . שולבו קטעי קריאה ושירת סולו

ירושלי� לא ציננה את ההתלהבות והחו� של הציבור 

 אנחנו �שליט ואביבה הזה שבא לומר לנוע� 

. בודד ומנותק,  בבור חשו"�גלעד יושב כבר ארבע וחצי שני"בדברי התודה שלו אמר נוע� כי !! איתכ�

א" , אנשי� נפרדו בלחיצות יד חמות". א� כי התקווה שלנו הולכת ומתמעטת, את� נותני� לנו כוח

  ... פניו העצובי� של נוע� אמרו הכול

 .הגלבועהאזורית השיטה ורכז הנוער של המועצה � מבית שרו�יגידארגנו את המשלחת 
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�  כמנהל העסקי של ביתגיל יצחקימזה שנה וחצי משמש 

בטכניו� ושני� לאחר לימודיו , הוא ב� קיבו� כינרת. השיטה

במהל� השני� . קיבוצה של אשתו הגר',  לדגניה אעבר

גזבר ומנהל , מרכז משק: בדגניה שימש בתפקיד� שוני�

במקביל . בורה שני� עזבה המשפחה את דגניה ועברה לשדמות ד�4לפני כ. המפעל

  . בקיבו� גשר' מגמא'הוא מנהל ג� את חברת , השיטה�לעבודתו בבית

  :ואלה תשובותיו המנוסחות על ידו

  ? 2010 אי� הסתיימה שנת �

 : הסתיימה לפי התוכניות שעיקריה היו2010שנת : גיל

  . יצירת תקציב קהילה מאוז�  .א

וחובות '  מתכתחרושת'תו� פתרו� בעיות בגזרות , המש� טיפול בחובות העבר  .ב

 .למועצה האזורית

 . צמצו� חוב הקיבו� לחברי�  .ג

הא� ? השיטה� מה עושה הנהלת הקהילה להורדת גובה החובות של בית�

 ?מסתמ� הסדר כלשהו ע� הבנקי�

במהל� . תהלי� יצירת הסדר חדש מול הבנקי� הינו מורכב ודורש סבלנות רבה: גיל

הסדרת חוב היטל : ההסדר העתידי טופלו שני נושאי� חשובי� המקדמי� את 2010

', ו� דיר'ג'ל' מתכת�חרושת'מכירת , כמוב�, והמהל� העיקרי הוא', אוס�'הביוב במפעל 

 ).יש עדיי� ערעור של אחד הבנקי� בנושא(וביטול ערבויות הקיבו� למפעל 

?  מדוע הנהלת הקהילה נמנעה מלטפל בשיו� דירות בשנתיי� האחרונות�

   ?שא זה נכו� להיו�איפה אנחנו עומדי� בנו

העמדנו בראש , חיצונית, לצערנו, שרובה ככולה, מתוק) היותנו הנהלה חדשה: גיל

בימי� אלו החל צוות . 'חרושת מתכת'העדיפויות את ייצוב המערכת ואת נושא � סדרי

הובלת תהלי� השיו� יהיה על . מנת לחדש את התהלי��שיו� נכסי� להיפגש שוב על

א� ע� זאת חשוב לי להדגיש שלא , לה החדש שייבחריומו של מנהל הקהי�סדר

זו ג� . יתאפשר שיו� דירות במינהל לפני שמבטיחי� את הפנסיות לחברי� הוותיקי�

 .משמעית בפגישתנו החודש ע� הנהלת התנועה�שהובהרה בצורה חד, עמדת התנועה

   ? באיזה שנה יושוו מיסי החברי� למיסי התושבי��

השיטה בחרו לקיי� �מכיוו� שחברי בית, זו אינה נכונהנקודת המוצא לשאלה : גיל

ובכ� לקחו בחשבו� שלאורח חיי� זה יש הוצאות שונות במהות� , אורח חיי� שיתופי

�הנובע מאי, השיטה�העול הכספי על קהילת בית, בנוס). מאלה של תושבי ההרחבה
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, זאת�בכל. הינו כבד מאוד ואינו קיי� לגבי אוכלוסיית ההרחבה, קיו� פנסיה צבורה

 . צטמצ�יחשוב להדגיש שבמהל� השני� הקרובות יל� הפער ו

    ? או שיהיו בו פריצות חדשות�2010 יהיה דומה ל2011 הא� תקציב �

יהיו בו מספר דגשי� שאנצל הזדמנות , זאת�ובכל, �2010 יהיה דומה ל2011תקציב : גיל

  :זו להרחיב עליה�

o  מתח� חרושת(עסקיות השכרות ההו' השיטה ביטוחי�, 'בקר, ש"גד �העסקי��

, עקב שיפור מסוי� בביצועי�, צפויי� להעביר יותר כס) לקהילה � ) 'אוס�'מתכת ו

  .וסיו� חלק מהתחייבויות העבר

o של מדידת מי� בחצר הקיבוצית מש "הבי � :טעמי� עיקריי� �2חייבת לבצע תהלי

  . בקרה  ללאימשי� להיות, הנמצא בחסר בכל המדינה, אי� סיבה שמשאב יקר זה. א

  �החלטות חיצוניות של רשות המי� לגבי הקיבוצי� יכולות לייצר מצב שאי. ב

 . תוביל לעלייה דרמטית בעלויות המי� בתו� החצר הקיבוצית מדידה

o  לסיי�, )'גני�'שכונת (' עמידר' אנו מתכווני� לרכוש את בתי 2011בתכנית � ,ובכ

  .סופית�כירות אי�סביר של תשלו� ש�את המצב הלא, תו� מספר שני�

o  זה יהיו משמעויות  .'קו הכחול' קידו� הבנייה ב�נושא נוס) הינו �לקידו� מהל

כמו ג� על המש� הגידול הדמוגרפי המרשי� , 2011כבדות על עמידה ביעדי תקציב 

  .של הישוב לאור� השני� האחרונות

  

  : מספר מילי� לסיכו�

�כמו ג� בפעילות התרבותית, שלו יהדמוגראפהשיטה הינו קיבו� מרשי� בגידול �בית

אני מאמי� שע� , למרות הימי� הקשי� והמציאות הכלכלית המורכבת. חברתית שלו

 יצירת הבנות ע� המערכות �שהוא , נוכל להגיע ליעד העיקרי, סבלנות ונחישות

שיאפשרו לעסקי� לשרת חלק נכבד מההתחייבויות לאוכלוסיה המבוגרת , הבנקאיות

ה יאפשר לנו ג� הורדת נטל המס הבלתי אפשרי הקיי� כיו� על מצב ז. השיטה�בבית

  .האוכלוסייה המפרנסת

 
 1967196719671967                                       ...פעם היינו 

  )...כי מוצלחהש�  לא היו� (' בית התרבות'ועדת 

הוחלט לבצע השנה את השיפוצי� שנדחו משנה לאחר ש

הציעה המזכירות לבחור ועדה שתבח� מחדש את , שעברה

ובהתא� לכ� תסכ� את ,  של חלקי המבנה השוני��ייעוד

י " ל30,000 ,במסגרת התקציב שהוקצב. הצעותיה לשיפוצי�

   .י מהמועצה האזורית" ל�4,000ו, יילקחו מכספי השילומי�

  



 4

 !שואפים להכי טוב
  מנהלת הגיל הר�, שרה תרשיש

  

  :כמה מילים לפתיחה

לקידו�      חזונו ועבודתו,רואה את עיקר ייעודו, השיטה�בביתצוות הגיל הר� 

הגישה . . . . באוריינטציה קהילתיתההתפתחות המיטבית של הילד בגיל הר� 

אה את הילד רו, (Bronfenbrenner, 1979)ברונפנברנר . התיאורטית של הפסיכולוג י

, הטמפרמנט והקצב ההתפתחותי, המטע� הגנטי, ואת ס� הנתוני� הביולוגיי� שלו

הילד חי בסביבות שונות התלויות זו בזו במערכת . במרכז המעגלי� המקיפי� אותו

התפתחותו של הילד מושפעת מאיכות יחסי . תהליכי� ואירועי�, של הקשרי�

הרגשית והתרבותית בה הוא , ברתיתהח, הכלכלית, הגומלי� בי� הסביבה הפיסית

פ גישה זו המסבירה את  התפתחותו של הילד כמושפעת משני סוגי� של "ע. גדל

  :יחסי גומלי� אנחנו מחנכי�

ההתפתחות מושפעת בי� . יחסי גומלי� בי� הילד לסביבתו החברתית הקרובה  .א

  .הילד המתפתח לסביבתו

. מערכות חברתיות אחרותיחסי גומלי� בי� המערכת החברתית בה הילד נמצא ל  .ב

לחזו� הזה  .ההתפתחות מושפעת מהאירועי� המתרחשי� בסביבות השונות

 �   יכולותינו וליבנו, הבנתנו,אמונותינו, שלנו הננו יוצקי� את כל ידיעותינו

  .להורי� ולסובב אות�, לילדי�

  

  :ואחרי הפתיחה קצת מספרי�

מטפלות  23� ו, ילדי�� בתי 5� ילדי� המתחנכי� ב93מערכת הגיל הר� מונה היו� 

  .קבועות ומחליפות

  

 � ניצ�,  אב הבית�  גברי): משרות חלקיות, ברוב�(עובדי� עימנו אלה � צוותי� ע

 � ואני , מדריכה פדגוגית�  דליה שפר� , חינו� מיוחד�  תור�פנינה בר, פסיכולוגית

  .מנהלת חינו� בגיל הר�

& אותנו ואת הקהילה מה שייאל.  הננו צופי� התרחבות�ב"לקראת שנת תשע

  .זוחיובית עובדה של להיער� לקראתה ע� כל המשמעות 

  

        ::::ועוד מילי�ועוד מילי�ועוד מילי�ועוד מילי�

:  החינוכית אצלנו מתרחשת בשני מעגלי� המשיקי� אחד לשניהמהות הדינאמיק

שני המעגלי� האלה חשובי�  . ומעגל השינוי וההתחדשות,מעגל שמירת השגרה



 5

ותמיד אנחנו משתדלי� למצוא את נקודות האיזו� שיהוו את המציאות , בעינינו

  .החינוכית המיטבית לילדינו

זו רשימה מעניינת (לא אכנס לפרטי העשייה החינוכית שלנו בשגרה ומעבר לה 

 א� לפי זרימת ,"אי� הנחתו� מעיד על עיסתו"אמנ� : רק אומר, )וארוכה מאוד

 והסביבה הקרובה ,)רוב�(ההורי� , הבקשות להתחנ� אצלנו וההיזו� החוזר מהילדי�

 ועל כ� ,השיטה היא איכותית� למדי� שמערכת הגיל הר� בביתאנו , העובדת עימנו

 ונפעל לעוד ,וכל רגע נשא' להכי טוב ,נוח על זרי הדפנה� לא� לרגע אי. מבוקשת

  .יותר טוב

  

              

 

 

 ...פעם היינו

מדוע שעות העבודה של : נטע שואלת

שנה אינ� גיל אימהות לתינוקות עד 

) המאוחד(לפי התק� של הקיבו& 

ר לעבודה מלאה וחזתהמצדד שהא� 

כדי לא לנתק את , באופ� הדרגתי

  .אחת�הקשר ע� התינוק בבת

1967  

 

  מזל טוב
  לעפרית ואייל אקרמן

   טל–להולדת הבן 

  לבתיה ויעקב המאירי

  להולדת הנכד

  לשושנה המאירי

  להולדת הנין

  חמותזר ברכות 

  'שיטי�'ג� ממערכת 

  מזל טוב
  מיריק וגרשון גפניל

  דנכלהולדת ה

  סקר-קרן גפנינועם ובן ל

  בטבעון

לכל ברכות חמות 

   המשפחה

 

  מזל טוב
  לשאול חוגים

  מיכאלה - להולדת הנכדה 

 בת למור ורז בטבעון

  עדה ישראליל

  להולדת הנינה

  לבביותברכות 

   לכל המשפחה

  מזל טוב
  וגל יעקובילהילה 

  )תושבים בשכונת התאנים(

  הדס - להולדת הבת 

  ברכותהרבה 

  לכל המשפחה

  מיתר  ים בישוב

   ומזכרת בתיה

  מזל טוב
  לענת ויואב שרון

  שירי - להולדת הבת 

   שרוןשלומיתל

  להולדת הנכדה

   המשפחהולכל 

  בערדוכאן 

 ברכות ר צרו
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 לנופי סיני , כבמטה קסמי�, נמש�ביקורו הראשו� מ.פעלי� בקיבוצנו� היה מורה רבלוי) שבו(שבתאי 

 כשהוא חורש את נופי , שהה שבו בסיני לתקופות ארוכות)1983 עד 1968(שני�  15במש� . תושביוו

 'נת הטבעהחברה להג'יחד ע� המדריכי� של . אמצעי ע� הבדווי��דרו� סיני ויוצר קשר נדיר ובלתי

  ... הרבה לטייל ולהוביל רבי� בשבילי� נפתלי� ונסתרי�'דמצוקי דו'ספר שדה �בבית

דיסקט ובו ) בנו(נוע� לפני חצי שנה מסר לי אבי

תמונות שסרק מהשקופיות שאביו השאיר  6.000

 , חודשי עבודה מאומצי� הצלחנו3לאחר . אחריו

 אלבומי� 3 להוציא לאור ,וכיחיי� בניא� ואנ

ביופיי�  תמונות צבע מרהיבות 600 ובה� ,קסומי�

  : ונדירות�

  שבו בנופי סיני .1

 שבו חוקר תרבות הבדואי� בסיני .2

 שבו מוביל טיולי� בסיני .3

אוצר זה ראוי . האלבומי� נמסרו למשפחה

שאגר שבו  יאו הוצאה לאור שתדע להפי* ברבי� את הידע העצו� והאינטימראויה שיימצא אכסניה 

המעונייני� להתרש� .  ולמע� אוהבי הטבע והנו+, למע� הדורות הבאי�,בשנות עבודתו במדבר סיני

 חגי ב� גוריו�                                       .וייענו ברצו� חיי� או אלי מוזמני� לפנות אלאלבומי� מה
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סיוומשפחת   

�מתגוררי� בבית) 1.4(ומיקה , )4(עמית , )34(ר� , )33(עדי : אנחנו משפחת סיוו�"

 . החדש בהרחבהנוובימי� אלה מתכנני� את בית,  שני� בשכירות3.5השיטה 

 המנת להיות קרובי� למשפח� על,חצי שנההיה ב� עמית  כאשר ,הגענו מרעננה

ר� עובד , יוס% ככלכלנית� תל'תנובה'מחלבת בעדי עובדת . שא��שגרה בבית

ג� ' ומיקה ב'הדס'עמית מתחנ& בג�  .בתעשיות רכב כמנהל שיווק ומכירות ישראל

�, השקט, בגלל איכות החיי�, השיטה�אנחנו מאוד אוהבי� להתגורר בבית .'גורי

 ,גלבועעל ה, אוהבי� לטייל בשבילי הקיבו' .החברי� והמשפחה הקרובה, הנו%

  ."כולוובעמק 

 משפחת טסלר

�טסלר הגיעו ) 45(ומשה ) 42(אתי : ההורי

בתקופת הניסיו�  ו  ,2004השיטה בשנת �לבית

ל "בביתה של יפה שרייבמ� ז(גרו בשכירות 

ומור ) 10( דור :שני ילדי�יש לה� ). לשעבר

 .  הקיבוציתדי� במערכת החינו&ומלה) 8בת (

השיטה החליטו שכא�  �במש& שהות� בבית

ברגע שהבנייה . את בית�צי� לראות ה� רו

היו בי� ה� , נעשתה רלוונטיתחבה בהר

 ומאז ה� , על ההרבנו את בית�הראשוני� ש

 ,אתי ומשה עוסקי� שניה� בשיווק. איתנו

 .ומעורבי� מאוד בחיי הקהילה

ברצוננו להציג בפני הציבור בכל עלו� 

הפע� . שבי�כמה משפחות של תו

 ו שניאות'החלוצי�'נפגיש אותכ� ע� 

  . להרי� את הכפפה

אנו מעונייני� לקבל , תושבי� יקרי�

את תמונותיכ� וכמה מילי� על 

 נית� להעביר במייל של. משפחתכ�

  . אפרת של�אוסמדר גלבוע 

com.gmail@smadgilboa 

efratbat@bethashita.org.il 
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  שי ומתוקה לוביאניקר
  שי במקור.1953ילידי שנת מתוקה ושי לוביאניקר 

 גרו 2005עד שנת . בחיפה  ומתוקה מהקריות,מגבעתיי�

�בגבעתיי� וברמת� 2005בשנת . ה� בה גידלו את ילדי,השרו

  .הגיעו לעמק

  :וכ	 ה� מספרי�
" חצי שעה של כר""�שירי הוציא לאור ספר(תונאי ומשורר יע, 30ב� , הבכורבננו  ,אוהד

נעה היא . כרגע התמחות משפטנית ופסיכולוגית שעושה, 28בת , נעה, )שנמכר בחנויות

אחרי טיול , משוחרר מהצבא, 24ב�  שלישיההב� , ניצ�. רקדנית ומדריכת תנועה ג�

 .נג� גיטרה וטבח חובב, ופסיכומטרי

 החיי� ,כ�(" � החינו" מבלה בתחו,ומאז,  בתחו� של עסקי� פרטיי�ה שי הי2000עד שנת 

לעסוק בניהול  ק ג�יוהספ  מורה ומחנ"שיכיו� ). "יישל המורי� דווקא קלי� ומהני� בעינ

 26 אחרי ,ניצב�לגמלאות בדרגת סג�  שפרשה,פנסיונרית של המשטרה, מתוקה. ספר�בתי

היו� . ח אד�ומגווני� של חקירות וכ  בתחומי�,שנות שרות במשטרה ובמשמר הגבול

ע� , מיז� מוביל תיירי� בעמק יזרעאלה". טיולתרו�": נקראהוקה מיז� שהקימה מנהלת מת

 הספוג בהיסטוריה הישנה והחדשה ," בעמק שלנו"סיפורי התנמשחקני� המשחקי� סצינות 

 .של ע� ישראל

 'חרוד עמק'השרו� לעמק היה על רקע קבלת תפקיד של ניהול בית הספר �המעבר מרמת

שות,  להיותשי לאחרונה נבחר . "ונשארנו בנינו בית, התאהבנולעמק באנו ". 2005בשנת 

עד המנהל של האגודה הקהילתית אשר מקווה לפעול לקידו� איכות החיי� של הקהילה ובו

  .השיטה�המתחדשת בבית

  

 

  ו בשבט"ערב ט
במרכז . ב"ו בשבט במרח"בטקס נחמד ומרענ	 חגגנו את ט

עלה  ממזאב קיציסהערב עמדה הרצאתו המרתקת של 
המרחב היה . רבי נחמ� מברסלב של ומשתנועל חייו , גלבוע

כולל צעירי� שבאו להבי	 יותר את משמעות הרעיו	 הברסלבי שתופס , מלא מפה לפה
�השאיר אותנו ע� רצו	 ) אי	 קשר לקיציס מאר� נהדרת(קיציס . תאוצה גדולה היו
 .וסקרנות להמש 
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 משפחת גול�

, 2007השיטה ביולי � מירי ועפר גול
 הגיעו לבית

ועברו , יהונת
 ורני, רז: ע� שלושת ילדיה�

  . לבית� בהרחבה לפני כשנה

     :::: מספרת מספרת מספרת מספרתמירימירימירימירי

 ומהר מאוד ה� , בצורה מופלאה ונעימהנוהילדי� בקיבו! קלטה את ילדי�חברת"

עמק 'מתחנ) ב )13 (זר .'קיבוצניקי�'הרגישו חלק ממנה והתחילו לקרוא לעצמ� 

שחק
 כדורגל בשני� הוא . המצווה ע� חבריו מהקיבו!�חגג ברבקי! האחרו
 ו, 'חרוד

  .ואוהב את הקיבו!, 'אסי גלבוע'האחרונות ב


לומדת , רני .הומור ושמחת חיי�, ילד מלא ח
. ס רימו
"בבי' לומד בכיתה ה, יהונת

  .הופ� והיפ אז'דת גרוק, ילדה מתוקה וחייכנית. ס רימו
"בבי', בכיתה ב

אני חברת . ולוקחי� חלק בפעילויות חברתיות, אנחנו אוהבי� מאוד את הקיבו!

עוסקת כעובדת  ,ס"בצוות הורי המתנו צוות למניעת הטרדה מינית בקיבו!

 ומנחת קבוצות של ,סוציאלית בביטוח לאומי בתחו� של שיקו� נכי� ואלמנות

 , וקבוצות להעצמת נשי� בתחומי� שוני�,ילדי� להורי� גרושי� ,נערות במצוקה

  .בעיקר קבוצות של נשי� יהודיות וערביות

בתפקיד , ש� פעמיו מדי בוקר לכל קצווי האר!, עופר

כולנו אוהבי�  .לאומיהטחו
 בביטוח ישל מנהל אג( הב

, התרבות, ע� האנשי� המופלאי� שכא
, לגור פה

 ".השקט והנו( שנשק( מחלו
 ביתנו

 

  תנחומים

  לרותי פלג

  ולמשפחה

  האחות במות 

  אתי אלינסקי 

  במושב שקף

  תנחומים

  שמחון-לאיציק בן

  סימון-לשוש בן

  ולמשפחות

 משה האחמות ב
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  'בית הפז' וצוות טל שביט

 
לאחר כשנה וחצי של , ע
 פתיחת השנה החדשה


קיבלנו , התנהלות מייגעת מול משרדי הממשלה השוני

סו� את האישור המיוחל ממשרד הבריאות להפעיל �סו�

השגת האישור התאפשרה .  במודל משולב'בית הפז'את 

יצחק , בעיקר הודות למעורבות
 הנמרצת של שר הרווחה

ועל כ� , )ולוולה(זאב , מ"ושל מזכיר התק, הרצוג) י'זבו(

  .תודתנו

  :חולק הבית לשני אגפי
, בהתא
 לכללי המודל

 מיטות ומיועד לאנשי
 12 כולל �  אג� משרד הבריאות* 


 באג� זה נית# לקבל השתתפות במימו# ממשרד .סיעודיי

עבור אנשי
 שמצב
 הסיעודי מצדיק ) קוד(הבריאות 

תחזוקת המבנה , ב עמידה בסטנדרטי
 גבוהי
 של כוח אד
מחייהדבר  .זאת

  .ודרישות נוספות אית# נאלצנו להתמודד ג
 בעבר

שמצב
 התפקודי ,  מיטות ומיועד לאנשי
 תשושי
8כולל  �  אג� הביטוח הלאומי* 

הדרישה היחידה ). חוק סיעוד( וה
 זכאי
 למימו# מהביטוח הלאומי ,טוב יותר

  .כי לא ישהו בו יותר משני דיירי
 שאינ
 חברי קיבו' �א שמציב הביטוח הלאומי הי

 
הפעלת המודל המשולב מאפשרת לנו להמשי� ולטפל במגוו# הדיירי
 השוהי

וכ# לקבל , תחת קורת גג אחת) סיעודיי
 ותשושי
, חברי
 וחיצוניי
 ('בית הפז'ב

 דבר המקל כמוב# על השתתפות הקיבו' באחזקת, מימו# משני מקורות במקביל

  .החברי
 בבית

 ולמעשה כל , בלבד'על הנייר' כי חלוקת הבית לאגפי
 מתקיימת ,חשוב לציי#

, אחיות, רופא(הדיירי
 ממשיכי
 לקבל את אותה רמת טיפול מהצוות המקצועי 

  .ומצוות המטפלי
) ' וכופיזיותרפיה

ת לדרישות משרד הבריאות הורכב מחדש הצוות המקצועי של כחלק מההערכ)

  :הבית

אחראית על אג� הביטוח הלאומי ) רופאת הקיבו' (טלי מיתקיר " ד�  פואהר* 

חלוקה זו מאפשרת לנו לספק טיפול .  אחראי על אג� משרד הבריאותגינקאסר "וד

�תו� שיתו� פעולה הדוק ע
 מרפאת , רפואי צמוד יותר לדיירי
 הזקוקי
 לכ

  .הקיבו'

 ,חות אחראית על הבית כאמלכה ריגלר החליפה את סמדר לוסטגרט� – סיעוד* 

בשעות ) אח שכיר (ורמי פרארה במש� היו
 אורה מדרואיתה ממשיכי
 לעבוד 

  .הלילה

    .דפנה פורת מחליפה את נור�תמר אב� � פיזיותרפיה* 

  .מעי� שגיאמחליפה את ) מור�(מיטל שמר  – תזונה* 

  .תמר הלפרי�מחליפה את ) חברת חפציבה (נינט שוור  – עבודה סוציאלית* 

 ונשלח תודה חמה למי שסיימו ,נבר� בהזדמנות זו את המצטרפי
 אלינו לנבחרת

  .'בית הפז'את עבודת
 אחרי שני
 ארוכות ב
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* * ** * ** * ** * *        
 ואנו נאלצי
 פעמי
 רבות , נמצא בתפוסה מלאה כבר תקופה ארוכה'בית הפז'

 ובי# היכולות של הבית ושל הצוות ,לתמר# בי# צרכי החברי
 הזקוקי
 לטיפול


ה ייחד ע
 הגידול המשמעותי באוכלוסי, עובדה זו. להעניק לה
 טיפול מתאי

הביאה אותנו לתחילתו של תהלי� חשיבה על , המבוגרת הצפוי בשני
 הקרובות

  .השיטה� עתיד הסיעוד בבית


  לפני כשבועיי
 התכנס פורו
 רחב של העוסקי
 בסיעוד ובטיפול בקשישי

בפגישה הוצגו הנתוני
 הקשורי
 להיק� . במטרה לדו# באופ# ראשוני על הנושא

משרד ( ודרישות מוסדות המדינה השוני
 'בית הפז'המצב הקיי
 ב, האוכלוסייה

הוצגו מודלי
 , כחלק מלימוד הנושא). עודחולי
 ו�קופת, ביטוח לאומי, הבריאות


 ובחלק
 הקשישי
 ,פקדבחלק
 יש בית סיעודי מת, שקיימי
 בקיבוצי
 אחרי

 
  .  עובדי
 זרי
י "בבית
 עמטופלי
 הסיעודיי

א� אי# ספק שבמצב הנוכחי אי# ביכולתנו , כרגע התהלי� נמצא רק בראשיתו

�  .  להעניק את הטיפול והתמיכה שהיינו רוצי
 לתת לחברי
 הזקוקי
 לכ

תר צוות הסיעוד ימשי� לעסוק בנושא ולחפש את הפתרו# המתאי
 והראוי ביו

והנושא יובא בהמש� ג
 לדיו# , ה# בטווח המיידי וה# בטווח הארו�, השיטה�לבית

  .ציבורי פתוח

כיו
 הבית מתפקד בשגרה רגועה וטובה ואנו משתדלי
 לסייע לכל מי שפונה אלינו 

  .אנו פועלי
בה למרות מערכת האילוצי
 , בשמחה וכמיטב יכולתנו


נשמח לקלוט מתנדבי
 , לסיו

תית או אישית של להפעלה קבוצ

לעזרה בתחזוקת , דיירי הבית

, הבית והגינה ובכל רעיו# אחר


, בשעות הבוקר ואחרי הצהריי

. בזוג או בהרכב משפחתי, לבד

אי# צור� בניסיו# קוד
 או 

�אלא , בהתחייבות לזמ# ממוש


  .רק בלב ח

  
 יות! לוט�ש� � על'כוכב נולד'

. האוכל שלנו�תקיי� השבוע בחדרה

  :זו חוויה שאי� להחמי�

 ישובי המועצה �12 בני נוער מ400

) !למעלה מאל! איש(הראו לקהל 

� ממה טע, מה מעסיק אות�

אי' ה� רואי� , ריקודב ,במוסיקה

הפקה . את חייה� בגיל הזה

, ריקוד, שירהמורכבת המשלבת 

, פעלולי�, סרטי וידאו, מערכוני�

תאורה , יזרי� ואבתלבושות

 !הכול בכוחות עצמיי� �סכי� ומ

ה ' הראשו� הגיעו החבר�למקו

. ש� באמצע�אנחנו אי. או��מר�

  !!!שאפו
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 האינטרנטיתגובות על העלון 

 מתו	 מיילי�  וחלק,  מתו	 הסקר�חלק

בהחלט פיתרו� נאה לימי חיסכו� . כל הכבוד, העלו� יפהפה קריא ומעניי�* 

. וטכנולוגיה מתקדמת  

 אורית ברמלי

יש בגיליו� הרבה מאוד ! ללא נייר' שיטי�': יישר כוח על החידוש המרענ�* 

�מול המחשב " שיטי�"תרגל מהר לשבת ע� ואני מקווה שנ, דברי� מענייני

, כדאי לעבור לפורמט של פע� בשבועיי�, העלו� ארו� מדיי... ולא במיטה

  דורית.                            מעודכ� ורלוונטי, הרבה יותר עכשווי, הרבה יותר קצר

. כל הכבוד. מגוו� ומעניי�, הוא ערו� יפה. 'שיטי�'אהבתי את *   

�שולה ב� גוריו  

  

א� , יפה מאד. באינטרנט' שיטי�'קראתי זה עתה את הפורמט החדש של * 

אולי נית� להגדיל את . וג� המשקפיי� שלי לא עזרו, ברוב הכתבות הכתב קט�

  . הפונט

  עוז שגיא

! ממש תענוג! המקוו�' שיטי�'כל הכבוד על ה*   

 קר� ארנו�

א� כי תמיד , �ברפרו" מהיר מצאתי שהכיוו� נכו. עדיי� לא קראתי הכול* 

צילומי הצבע באיכות . האיזו� בי� הכתבות לצילומי� טוב. אפשר לשפר עוד

  !יישר כוח. דעתי חיובית ביותר. כ� ג� הכתבות, טובה

  מוני מרוז 

 *�, הרבה דברי� מענייני�, מאוד צבעוני ונעי� לקריאה !! יצא פשוט מקסי

שיתקבל בברכה על ידי אני מקווה !! כל הכבוד. ערו� יפה ונקי ומאוד מעניי�

�. אהבתי. החברי� והתושבי  

 קר� גל

פ בחירתי בדברי� "ע, כלומר, קראתי את היומ� בדיוק כפי שקראתיו תמיד* 

�זה עדי" על לא , בכל מקרה. אני מבר� על יוזמתכ� היפה. הנוגעי� והחשובי

�  . יש לזכור שאי� לנצח את הקידמה הבונה את התהליכי� ההיסטוריי�. כלו

  מוקי

 *�.פתיחה ראויה בהחלט, אכ�. נקי ומוש�, היומ� מאיר עיניי  

 חגי
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ההמש� המתבקש הוא לאפשר לקוראי� . הרעיו� של עיתו� אינטרנטי מצוי�* 

. שיח מיידי ע� הכתוב#לפתוח דו, כלומר. לכתבות המופיעות' ליי�#או�'להגיב 

  . זה הפיתוח לעתיד

  יהודית

. העלו� היה מרענ� ונעי� לקריאה*   

 יהודה מלר

  בעד להמשי� במתכונת הקודמת  #
.מעדיפה לחזור ליומ� הקוד�, לא נוח לשבת ולקרוא חומר רב באינטרנט*   

זה נראה ', שיטי�'לגבי ,  מהמחשבאואפשר לקראיכשהו ' ד" מידע'בעוד ש* 

מניחי� . אחת#לא קוראי� את כל העלו� בבת, כלל#בדר�. לי בלתי אפשרי

  .נראה לי ששכרו יצא הפסדו. לא כ� במחשב.  פע�וחוזרי� מדי, במקו� נגיש

  ניצה אגוזי

לעומת , אי� להשוות את חוסר הנוחות של קריאה ממושכת מול המחשב* 

וזאת , כשאפשר להחזיק את היומ� בידיי�, קריאה נוחה על כורסה נוחה

אי� . ג� הער� הכלכלי נמו�. שאפשר לעשות במחשב, למרות התמונות היפות

אני . שאיפשר לעשות הפסקות תו� כדי קריאה, וב והמודפסכמו היומ� הכת

. ג� א� זה אומר פחות יומני�,  הישנהתמקווה שתחזרו למתכונ  

 חנה סקל

  ...מתגעגעת ליומ� הנחמד שהיה. חזרנו לאחור* 

  תמר אהוביה

רצוי להוציא אותו לעיתי� יותר קרובות במתכונת . העלו� יותר מדיי ארו�* 

.מקוצרת  

.מרי� ב  

: ו� ביניי�סיכ  

על המש� פיתוח העלו�  ' שיטי�'בישיבתה האחרונה סיכמה מערכת 

לב� לאלה שאי� בידיה� # על הוצאת העתקי� בשחור–ובמקביל , האינטרנטי

 יילקחו #ההערות שהושמעו . ואלה שמתקשי� בקריאה מהמחשב, מחשב

. עברה ש עלוני� בשנה6במקו� ', שיטי�' עלוני 10ו לאור זאת יופיע. בחשבו�

ה המערכת שי� לתקציב שהגזאת בהתא

  .2011לשנת 

  

 
 ...פעם היינו

, לבדיקה' יוסי אס לקח את המחברת של נ

: היה כתוב בה, כאשר קיבלה אותה חזרה

או שתציירי לי , או שתכתבי יותר ברור"

  ".את התשובות
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      ת ג ו ב ו ת

    להעמיד דברים על דיוקםלהעמיד דברים על דיוקםלהעמיד דברים על דיוקםלהעמיד דברים על דיוקם
  עוז שגיא

ובה ראיו� ) 2011ינואר ', חדר מיו�'(שהתפרסמה בעלו� האחרו� כתבה ברצוני להגיב על 

 �את נושא . ולהעמיד דברי� על דיוק�, השיטה�המיחזור בביתעל נושא החצר� ע

דאגו  �שיחד ע� גידי שרו, דור אס�לראשונה השיטה יז� �מיחזור הבקבוקי� בבית

טרקטור : העבודהביצוע לדור היו האמצעי� המתאימי� ל .היתייחביות מהזהבאת ל

   .ועגלה וכל מה שצרי$

בקבוקי� , השיטה ע� המועצה בכל הקשור למיחזור קרטוני��איש הקשר של בית

והוא זה שדאג ודואג להזמי� ולהציב את מיכלי המיחזור ,  שרו
גידי –ונייר הוא 

 לעגידי החל לטפל בעניי� מיכלי המיחזור לפני שלארי לקח . השיטה�השוני� בבית

  .עצמו תפקיד זה

  דור אס&

 ברחוב משמועות. לעתידוקשר ב הנוי צוות ע� שיח או דיו� כל התקיי� לא ,ידיעתי למיטב

 מצד לגיבוי זכה לא ,והחצר הנוי נושא את ללוות שהתנדב ציבורי צוות כי מדי�ול אנחנו

  סבור אני. חיצוני קבל� שירותי ולשכור הצוות את לפזר היא וונההכ וכי ,הקהילה הנהלת

 את להפריח הצוות מ� שמונעי� הקשיי� את ולזהות הנוי בשאלת ציבורי דיו� לקיי� שיש

 בגודל ימינימאל טיפול מאפשר שאינו התקציב סוגיית זוהי ובראשונה בראש. הקיבו' חצר

 לפטר שממהרי� לפני הנוי צרכי של יורצינ מקצועי ניתוח נדרש וכמוב�, כשלנו חצר

.                                                                                                                                                                                      שלנו והמסורי� המעטי� הנוי מעובדי ולהיפטר

  

  גדעו� קוטנר

יר ע ברצוני לה,בעקבות מידע ששמעתי ברחבי המשק על הכוונה להכניס לנוי קבוצה קבלנית

  : נקודות3

+ ש "שטחה של ביהצרי$ לזכור ש. ל גבוהה בהרבה מהצפי של מתכנניה"עלות הצעד הנ .1

גדולה יוצרת אתגר גנני והוצאות אחזקה ההרחבה ה + תהטופוגרפיה הפרובלמאטי

  .גבוהות מהרגיל

חשבו� חברי� שהקהילה אמורה לדאוג �הכנסת פנסיונרי� למעגל העבודה על .2

� .בעיקר כשחברי� אלה עדיי� בגיל העבודה ותורמי� לענ&,  אינה מוצדקת,להתפרנסות

. רבי� מצטערי� על כ$.  נחלו כישלו� חרו' חו'סו על קבלניבעבר פעולות שהתבס .3

הא� לא למדנו מכ$ . ועוד' מעיי�'קבל� לניהול המכבסה ה', נורקייט'מזו� הקבל� : למשל

 !?לקח
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  ?מה עושי� בחור�
  גדעו� קוטנר

, על מנת לטפל ולשדרג את גינותינו הפרטיות רצוי להפו
 ולאוורר את האדמה

י עישוב "הבר ע�זריעה מומל� להיפטר מעשבי/ לפני כל שתילה . ולהוסי� קומפוסט

למרות שהמועד קצת מאוחר אפשר ). עדי� על ריסוס(, ידני או עידור קל של השטח

  : עדיי" לשתול

וכ" פקעות של  ,ועוד, גודטיה, אמנו" ותמר, ציפור" סינית, לוע ארי,  לובליה::::פרחי עונהפרחי עונהפרחי עונהפרחי עונה

, אפשר לזרוע זרעי$ של חוטמית. עיריות, סייפני$, אמריליוס, פרזיות, נוריות, כלניות

2�3יש להטמי" אות$ בעומק של . אפונה ריחנית שאספנו מהעונה הקודמת, תורמוס 

  . מ ולכסות"ס

הגישה , כאשר עליה$ נושרי$. פברואר�הוא חודשי ינוארלגיזומ$   המועד::::ורדי$ורדי$ורדי$ורדי$

  .  לגיזו$ יותר נוחה

. ולעצב את הע� בצורה של מטרייה,  רצוי לגזו$ את הענפי$ היבשי$ והשבורי$::::עצי$עצי$עצי$עצי$

  . יש למרוח משחת גיזו$, בנקודות הגיזו$

 לשמור :העיקרו". א
 לא במידה גדושה מדיי,  ההשקיה צריכה להיות רצופה::::השקייההשקייההשקייההשקייה

על , לאור
 כל העונה כדאי לקלטר בקלילות את שכבת האדמה היבשה. על אדמה לחה

  .מנת להשיג אוורור באדמה

כדי ליצור , בגמר השתילה מומל� לכסות את השטח בעלי$ שאספנו:  טיפ קט" טיפ קט" טיפ קט" טיפ קט",,,,לסיו$לסיו$לסיו$לסיו$

 . ת חי� לשמירת לחות הקרקע שכב

 

 ...פעם היינו

  )איראן(מעליות לפרס 

בל לאחרונה מימדי$ ייצוא מכונות חקלאיות מהאר� לפרס קי

י נהיצרני$ הפרטיי$ שהתחילו לטפל בשוק הגדול הזה לפ. ניכרי$

י בשנה "ליו" ל מי1�הגיעו ליצוא של למעלה מ, כמה שני$

הממשלה מאיצה ג$ בשאר היצרני$ ללכת . האחרונה

. יצא לש$ בסכומי$ ניכרי$ והיא סבורה שנית" לי,בעקבותיה$

ואחת ,  מעליות לפרס2שלחה לפי הזמנה ' מתכת�חרושת'

אנשי$ החוזרי$ מפרס מוסרי$ שאי" להזניח . לתערוכה בגאנה

  .את השוק הזה

  חופש לניר שפר

 .מנת לצאת לפרס להדרכה בצא"�ניר ביקש חופש של שנה על

. המזכירות החליטה בשלילה. מאורגנת עי משרד החו�הדרכה זו 

                                                     .האסיפה אישרה

  1967ינואר                                                                              יומ� 
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בשבט ו "ט המסורתי לכבוד מרו� השתיל@ 

. השיטה�התקיי� כהלכתו על הכביש היקפי של בית

ובית כחול ,  הבתי� ג� הפע� לא נשבר3הדירוג של 

�בסיו� התקיי� . אחריו אדו� וירוק, הגיע ראשו

, ליד בית הגמדי�', חורשת שיבולי�'טקס נטיעות ב

וע שירי� בביצ, בו שולבו קטעי קריאה מהמקורות

ו "והוגש כיבוד ט, מקהלת הילדות של אלה האריס

, חרובי�, האדמה קלטה עצי איקליפטוס. בשבטי

  .ואלו� תבור רענני�

ט הוא "ס והמזח"צוות המדריכי� של המתנ@ 

, סתיו בלכר, יערית גרזי, )מרכזת(זוהר מיימו� 

 ילדי� מגיעי� 65. ומאור רוח, )עפולה (אורטל

� תו יחלקו אובשל הצפיפות, ס"מתנבשמחה ל

המבנה השני . בשני מבני�גיל לשתי קבוצות 

  .ר% הסמו%והבית המא', המיועד הוא כוללת ו

שופצה המרפאה שלנו עברה מתיחת פני� @ 

, מחשבי� וכיסאות המתנה חדשי� נרכשו, ונצבעה

 נעשתה  המרפאה–בקיצור ,  מיקומי השולחנותשונו

  .   יפה ומזמינה

 החלי' את נדב חוגי�@ 

 באחזקת יי�ו ר'ג

. השיטה�האינטרנט בבית

ו ולפיטר שלפני 'תודה לג

 שני� הכניסו לחיינו 15

מה היינו  � טאת האינטרנ

 –לנדב ? עושי� בלעדיו

  .052�8745121 ,הרבה הצלחה

 10,000 זכתה בסכו� של 'דורות בגלבוע'עמותת @ 

. ארג� בנק לאומיש', מיליו� סיבות טובות' בתחרות /

עמותה שלחה לתחרות סרטו� שביטא את מגוו� ה

אמרה שזוהי הבעת , המנהלת, מרי� ורד. פעילותיה

 בית .אמו� של תושבי הגלבוע במוסד חשוב זה

  !!כל הכבוד. השיטה מיוצגת בבית במספר הול% וגדל

 הילה ונווה שרו�בשעה טובה עלו להרחבה @ 

מאחלי� לכ� הנאה ורווחה . וילדיה� אופק ורעות

  . שעל ראש ההרחלומותיכ�בבית 

וכעת הרביעייה , השתחרר בשעה טובה, סער בלכר@ 

, נחיתה רכה לסער.  בבית השיטהבהרכב מלא

  .והצלחה לכולכ�

  .מ"מ 280הכול �ס% ירדו 12.2.11עד @ 

  .שלו� ולהתראות, עד אז, �במרהעלו� הבא ייצא @ 

  

 
 ...פעם היינו

בישיבת מזכירות נשאל דוד שושני למה לא 

   ?מרימי� כוסית לכבוד הולדת הנכד

צרי� לא בשביל גוי . יהודי עד שיהיה, אמר, חכו"

  !"לעשות מסיבה

1967196719671967        

  ,מה קרה

  ?ה קורהמ
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  ,השתיל

: למטה

נרי 

בתחרות 
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