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  ,חראּוְמ, ערליל ַסּבּו

  ,ים בחשכהפִלרעמים נֹוֶשּכ

  ,הרוכב זֹולא ּכ, םאים שמִיולא רֹו

  רת הֵנירֵאליקים את ְשאז מְד

  .הרב ויתּבשּולם ָיוה שהעֹוש תקָווֵי

 נת� יונת�

  ,נילי גל

  רעייתו

  ,של רועי

  מדליקה

  נרות

  בבית�

הקוד� 

  .שבטקסס

ברוכי� 

  ,השבי�

   חג

  !שמח
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  כל פגיעה במדבר היא בכייה לדורות

  שבע-הפרס בבארהענקת דברים בטקס 

  עזריה אלו�

                               

יש עבורי  .גוריו� על הכבוד שהיא העניקה לי�אני רוצה להודות לאוניברסיטת ב�   

אני . בירת הנגב, משהו מיוחד בכ� שאני מקבל את התואר מאוניברסיטה בבאר שבע

גיליתי את הנופי� הללו . אבל יש לי יחס מיוחד למדבר יהודה ולנגב, צפו� האר�חי ב

�וה� , ח"בטיולי� שלי בתנועת המחנות העולי� ובמסעות הפלמ, לפני עשרות שני

�, המדבר נחשב לדבר רע. המדבר והנגב לא היו אז מוכרי� כלל. עשו עלי רוש� עצו

ולא , מרשי� ביותר, לי מדבר חיולפתע התגלה , שצרי� להפו� אותו לאר� נושבת

נצלי� מחו�  ,ע� כל הציוד על הגב, הלכנו בו ימי� ברגל.  אר� בראשית�פחות מכ� 

�ומתרשמי� ממראות , צמאי� ושותי� מי גבי�. וקופאי� בלילות הכוכבי�, ביו

�  . מ� החי והצומח, מחילופי הצבעי�, ההרי

 –ירת נופי המדבר מאז אני מקדיש חלק גדול מפעילותי למאבקי� על שמ

בהדרכה , בשידור ברדיו, בכתיבה:  ובכל דר� שהיא'החברה להגנת הטבע'במסגרת 

.  ומנסי� להפו� אותה לדבר זר,ובמאבק על כל פינה שמתנקשי� בה

ג� היו� אנחנו עומדי� מול התכניות להקי� מער� :  אי� לכ� סו$

כמו שעמדנו מול , ומול כריית החולות של סמרמלונות במכתש תמנע 

שלא . התכנית להרוס את הר צי� כדי לכרות את הפוספטי� מתחתיו

אופי המדבר הוא כזה שכל , ש� אפשר לתק� פגיעה בנו$, כמו בצפו�

  . שינוי בו הוא בכייה לדורות

חברי ואני רואי� במדבר את אחד הערכי� החשובי� של נו$ 

�וח הנגב כ� שיתנהל תו� מחשבה שלא לפגוע ורוצי� בפית, האר

 אני קורא לכל שומעי להצטר$ –וכמו תמיד . באותה אר� בראשית

 .למערכה הזו

ה קיבטקס מרשי� ומכובד הענ 

 , חברנו,לעזריהגוריו� � אוניברסיטת ב�

, תואר דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד

ת למע� הגנת לחימתו ללא ח"על 

על שהביא , הסביבה ושימור אתריה

לסדר היו� הציבורי ולכל בית � תוא

  ."בישראל

תו קיבלו את התואר עפרה ייחד א

, יהודית הנדל, רבקה מיכאלי, שטראוס

ס ביאליק של "מנהלת בי(קאר� טל 

דניאל וייס ' פרופ, )מהגרי עבודה

  .מוסיקאי, שיי!�מהטכניו� וניסי� אל

  .מפעלי!גאי� ב! ו, ריהעז, יישר כוח ל!

 )בתמונה נשיאי האוניברסיטה(

        רבקה מיכאלירבקה מיכאלירבקה מיכאלירבקה מיכאלי
 בי� מקבלי התואר
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  Welcome רועי  ונילי גל  
לרועי היה . ב"ארה, טקסס לאחר עשר שני
 ב,רועי ונילי גלבימי
 אלה שבו הביתה 

עבדה , ילידת טקסס, ונילי,  של מוסדות ציבורש
 עסק עצמאי למיגו� ואבטחה

  . החליטו לחזור לישראלה
 כשנילי נכנסה להיריו� . חשבו� בחברה גדולה�בראיית

ע
 הפרות , בטבע, נגדל אות
 בקיבו�, נילי שכשיהיו לנו ילדי
סיכמתי ע
 : "רועי


את ביתנו אנחנו בוני
 . וכ  עשינו, בשמש הישראלית, והסוסי
 והטרקטורי

אנו גרי
 בדירה של משפחת , ועד שנקבל את אישורי הבנייה, )'שלב א (בהרחבה

,  אגב. בכיי$את הקפה של הבוקר אנחנו שותי
 יחד. איילה,  מעל אימי,מניקה


 ". יש סוג של השלמה, הקיבו� נראה לי היו
 יותר רגוע מביקוריי הקודמי

  

ואחרי הלידה תתחיל , היא דוברת רק אנגלית. תלויה באינסולי�, נילי היא סוכרתית

את , היא צריכה את החיבוק הראשו�, עד אז. ללמוד באולפ�ככל הנראה 


 האהובכלבבני הזוג באו ע
 , אגב.  שלנוההתעניינות הראשונית , 
��מ%'העונה לש

     .'ויסלה'מסוג , Moonshine' שיי�

 
ה
 זקוקי
 לכל , עדיי� במכולה וחלק ,נשאר בטקססמאחר שחלק מהריהוט שלה


חברי
 . 'כלי גינו� וכו, כלי מיטה ,כלי מטבח, רהיטי
: דבר שימלא את בית


הכניס את מספרל, כמוב�ו( .052-4315-288: ותושבי
 מוזמני
 ליצור עימ
 קשר 

 ).  החדשטלפוני
הספר ל

  

  ?אי� החזרה הביתה 

כא� חשוב לי להיות , אוהב חיי קהילהאני חזרתי לקיבו� כי "): בנחישות(רועי 

חלק מה
 קשורי
 למיגו�  (יש לי תכניות להשתלב ולתרו
 מיכולותיי. מעורב

�  .  לו הוא זקוקבכל דבר ועניי�, לכל אד
אשמח לסייע . )ואבטחה של הקיבו

  !! בברכת קליטה מהירה ונעימהנילי ורועיהשיטה מברכת את קהילת בית
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  דליהדליהדליהדליה השמיים בכו על 
  אפרת של�

  

גש� זלעפות ירד על ראשיה� של המוני האנשי� שבאו ללוות 

ג� לא על עִדי ורועי . הוא לא ריח�. העלמי�� לביתדליה שר�את 

.  זיכרונ� לברכה, אלה–שנותרו ללא הוריה� וללא אחות� 

"
ופחות מזה על ילדי , כתב עמיחי, אלוהי לא מרח על ילדי הג

וה� ". ישאיר לבד, ועל הגדולי לא ירח עוד � ספרה�בית

   .נותרו לבד

דליה ה�רדה לקבר בגש� זלעפות שירד בכוח במש� ארבעי� דקות שלימות על 

, ואז. הבגדי� כבר לא ספגו, הרעש היה חזק מדיי, לא היו הספדי�. מלוויה הרבי�

  ,  היו השמיי� נקיי��רגע אחרי ההלוויה 

  .   מיוחד שקטפתאו� מי� והיה 

לעיני , על הכביש מול בית�, לפתע,  חיילת בחיל האוויר היא מתהאלהכשהייתה 

אלה הייתה נערה צעירה ע� תלתלתי� . האמה שראתה בחרדה את מאמצי החייאת

דליה ידעה כבר ְשכול לאחר . זה קרה לפני עשר שני�. לב�טובת, חייכנית, חומי�

היא . לפני הפסקת האשאחד בלבד  יו� ,במלחמת יו� הכיפורי�, שאחיה נהרג בסיני

את אבריה של אלה תרמה . נשאה את כאבה העמוק בשקט עד יו� מותה שלה

  .לאנשי� שהיו זקוקי� לה�

הוא זכה ליהנות . מתסחי" בריאות, בעלה ה'יצחקללפני חצי שנה הל� לעולמו 

ב� האושר שהיה נסו� על פניו בעת שהסיע את נכדו . חודשיי� בלבדאיתמר מנכדו 

אחרי . היה כעי� ניצחו� על המוות, בשבילי הקיבו%) עדי ועודדבנ� של (החודשיי� 

  . פסגת אושרו, מות בתו הייתה זו נחמתו

  .ג� הוא תר� את אבריו

בעודה מטפלת . 58א� ילדיו והיא בת ,  רעייתו,דליהלפני חודש הלכה לעולמה 

ש� נער� ', כרמל'� חולי� בעצי הזית שנטע בעלה חשה כאבי� בחזה והובהלה לבית

. לא התעוררה א�. כמה ימי� הייתה מורדמת ומונשמת במש� .צוות בכיר לניתוח לב

תמר . ג� הפע� נתרמו איבריה. האסונות של חייה הכריעו אותה. ..אולי לא רצתה

. ביקשה את אישור המשפחה, מתאמת השתלות ארצית, השיטה�בת בית, אשכנזי

שתי כליותיה של דליה הושתלו לשתי נשי� . ג� הפע� ה� נעתרו, לא היה ספק

  . ושתי קרניות לאחרי�,  פלוס60בנות 

, נושא תרומת איברי� היה באוויר. אימא תמיד חשבה על עזרה לאחרי�"): 32 (עדי

אז למה לא , אי� צור� בה� כבר ,היא אמרה שאחרי מותה. 'אדי'ולכול� היה כרטיס 
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מה דודה � לפני זמ�. הנתינה הייתה עבורה ער� עליו�? לעזור למישהו שזקוק לה�

. וה� הודו לנו מאוד, החולי��פגשה את המושתלות בבית) רופאה במקצועה(שלי 

די לי שאני יודעת שה� קיבלו את . לא מעוניינת לפגוש את המושתלי�, אישית, אני

  ".החיי� שלה� מאימא שלי

. רדפה צדק וסלדה מעיוותי� שקרו בקיבו% המתחדש. ייתה אישה מיוחדתדליה ה

הוריה הציוניי� עלו מפרס והקפידו לדבר ,  היא נולדה בירושלי�! סרגל–אישה 

כול� פעילות , ושלוש בנות, שלושה בני�,  ילדי�6בבית היו . בבית רק עברית

והשלישי גר , ורהשני נהרג במלחמת יו� כיפ, ב"הבכור חי בארה. בתנועות נוער

מדי שנה הייתה מתקדשת ועולה לירושלי� . דליה היא הרביעית בסול�. בירושלי�

יש לה שלה מאז מותה של אלה , ל"להשתת" בטקס הזיכרו� בהר הרצל לחללי צה

משפחה מלוכדת , היו� שלושת� קבורי� זה ליד זה. חלל קרוב נוס" ליד הבית

  . בחייה ובמותה

אימא עבורה הייתה סמל . רכזעדי הקימה את משפחתה במ

אבל אני יודעת שלא אוכל , הייתי רוצה להיות אימא כזו. "האימהות

היא עשתה , האהבה שלה אלינו הייתה ללא תנאי. להגיע לרמה שלה

היא עדיי� . למדתי ממנה המו�. כל שיכלה כדי לתת לנו חיי� יפי�

מאוד היא , לסבתא בירושלי� עוד לא סיפרנו. אני לא מעכלת, איתי

  .   "אני גאה בה� מאוד. זקנה ואנו חוששי�

  

ואנשי� רבי� , יצחק ודליה נתנו את כל מה שהיה לה� לתת, להֵא

העידו של דליה החריצי� שהתעמקו בפניה . חבי� לה� את חייה�

ת אושר הסבתא�. לא רצתה לחשו"אותו , הנצור בתוכהמוק העיגו� יותר מכל על ה

   . ותויג אפהצליח להולא , היה קצר מדיי

, השמיי� בכו על לכתה של צדיקה, גש� זלעפות ירד, כשמסע הלוויה של דליה החל

  .אמיתית, השיטה איבדה משפחה טובה� בית.צדיק, כש� משפחתה הראשו�

 
  1-800-609-610' הזמנת כרטיס אדי טל 

 ! מתנת חיי�–תרומת איברי� 
 

  –יָקה הִהיא ִמן הְדֵל
  , לִפיד ֵמאיר ְלִנְשָמתנּו–ָנׂשאנּו ֵאש 

  .ּוּבה ִהְדלקנּו את ַשְלֶהֶבת הֵחירּות
 חיים גורי
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  חסד של אמת
  ניצה וינקלר: ראיינה

  

כולל ,  מצבות�500המונה כ, עלמי�ה�לטפל בארגו� הלוויות בבית) דושו( מוִרמשה  שני
 החל 24לפני 

מהווי
 צוות לעניי�  יחדשניה
 ו, אשתודינה , לצידו עומדת שותפתו הנאמנה. החלקה הצבאית

  .העלמי� שלנו�ית ועד קבורתו בב,המלווה את הנפטר מרגע ההודעה על מותו

  

  ? מתי התחלת לטפל בארגו הלוויות�

, צוות / בעבר הייתה ועדה. 'מתכת�חרושת'כשהייתי רכז עבודה בעוד נושא התחלתי לטפל ב: "דושו

ג
 מצווה וג
 הזה אני רואה בתפקיד . דורו� פורת ועוז שגיא בעזרת, ונח על כתפיימארגו� היו
 כל הו

  ".שליחות

ומקיימת את , מצבהעל התוב יכהעוזרת בעיצוב ,  ומסדרת אות
מינה את הפרחי
מז, ועזר כנגד, דינה

 
ודינה ארגנה את קיבו' בה לא הידושו כבר קרה ש. ל"בחונמצאי
 ג
 א
 ה
 , המשפחהבני הקשר ע

מזמיני
 , ת/כאשר מגיעה הודעה על נפטר: ארגו� לוויה מורכב מכמה שלבי
. 'עד ת'  מאכל ההלוויה

החולי
 ודואגי
 להובלת הנפטר �מקיימי
 קשר ע
 בית, יהיהנגרארו� מ, יר
עממחפרו� דר) 

  . באמבולנס אל סככת ההלוויות שביית העלמי�

  

קשר ע
 , נסיעה למשרד הבריאות, תיאומי
, הרבה טלפוני
. בוקר עד הערבמהמתחיל כזה יו
 : דינה

 הנוי: ה של בית העלמי�ו אחראי על התחזוקשדו. לבקשות מיוחדותאפשרויות ובדיקת , המשפחה

השנה  .תשתיותמנהל ונעזר בעידו פרבר , ) חיצוני�ע
 קבל(המצבות , )בעזרת צוות הנוי הכללי(

  . בחלקה הצבאית מסייע משרד הביטחו�.העלמי��  בביתניקוי וגיזו
סייעה במועצה האזורית ה

  

  ?אי� זה משפיע עליכ� � כ� הרבה שני� את� עוסקי� בנושא רגיש ועצוב� כל�

שרקה  ,שאימיכ. וזה משפיע, ת החברי
מכירי
 אאנחנו  כי ,קיימת מעורבות רגשית גדולה: דושו

 .כול
 שווי
 בפני המוות, אי� אפליות.  ארגנתי את הלוויה בעצמי כמו כל לוויה, הלכה לעולמה,רימו

 לגבי בקשות שלי. תרתי משמע, קבוצת חברי
 שבאה בהתנדבות לכל הלוויה ונותנת כת(ישנה 

הנהלת , מנהל קהילתי, ח"מזכיר פר(, לא נתקלתי א( פע
 בסירוב של בעלי תפקידי
 �מהמוסדות 

  . העלמי�� ביתעבור דברי
 שביקשתי ל) חשבונות ועוד
 
וזה נות� לנו כוח להמשי) , הרבה תודות והערכה על הטיפול שלנומבני המשפחות  אנחנו מקבלי

שבלעדיו יתכ� ולא , יד ימיני מזה שני
, לעוז שגיאיוחדת  בהזדמנות זו אני רוצה לומר תודה מ.הלאה

הייתי ממשי) כל כ) הרבה 


  ". שני

השיטה מודה � ג
 חברת בית

 על ,דינה ודושו, כ
ל


 כ
 ונאמנותכהיענות

המאפשר , חשובה בתפקיד כ

חסד של . להיקבר בכבוד

  .אמת
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When I wake up in the morning, I see the mountain of Gilboa, 
I take a deep breath, and say a little prayer for Allah, 
Feeling the fresh air, as it whispers  upon my cheek, 
Saying dreams can be fulfilled, for hearts that are meek. 
 
You shelter me from winter, and in hot summer day 
You have given me freedom, let go of all my fears, 
Every time I close my eyes, you free me from my tears, 
You are my blissful place, you take away my pains. 
 
Oh Bet Hashitta, such a wonderful and quiet place, 
You fill my heart gladness, through the beauty you possess,  
The warm hearted people, they were created with greatness, 
Forever in my heart, you will always be cherished. 
 
As everything has a beginning, it also has an end, 
The day will also come; my journey needs to bend, 
And I will sail again, with the winds of hopes and dreams, 
But no matter where I would be, your memory remains. 
  
Someday, somehow, I know that I will find, 
A place, a home, a shelter, that I can call "it's mine," 

The fulfillment of my dreams will be also be realized, 
Thank God once I found you, when I had nowhere to hide. 
 
 
God bless you Bet Hashitta, and your people too 

The greatness you possess may His blessings overflow,  
Thanks for the memories, the lessons I learned from you, 
You will never be forgotten, wherever I may go.    

  השיטה-קהילת בית

  אבלה על מותה של חברתנו 

  דליה שרף

  

  שנפטרה בטרם עת

 ומשתתפת באבלה של המשפחה

  השיטה-קהילת בית

        אבלה על מותו של חברנו 

  אימישי גת

  

  שנפטר לאחר מחלה קשה

 תתפת באבלה של המשפחהומש

  תנחומים

  לרינה ומיכל ברקן 

  במות האח

זאב פלד 

  )פרידלינדר(

  ולכל בית 

  עם-משגב

  תנחומים

  למיכל אלון 

  ולמשפחה

  במות האחות

  הצעירה

  שנפטרה 

  בטרם עת

  תנחומים

  לאבנר זמיר 

  ולמשפחה

  במות האב 

  ישראל זמיר

  בקיבוץ מפלסים

 3 המטפלת של חנה דוד מזה ,לולינג סל� מרי
מורה במקצועה וכותבת למגירה  היא ,שני�

מתו� הזה הוא קטע ה .באינטרנטולבלוג שלה 
תחושת הבית על  והשיטה� פואמה שכתבה על בית
�  .סל�מרי,  תודה.שלה כא
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  רגע של התכנסות פנימה

  לב
) קי'ג(יעקב 

  השיטה-משפחת בית: נתבקשתי לכתוב על רגשותיי בתור תושב ובן למשפחה חדשה

מהיו� שהגענו לכא� אנחנו חשי� . ע� אנשי� אוהבי� ואהובי�, יפה, השיטה היא מקו� מקסי��בית

, במכולת, ות בגני�אלא ג� בלבבות הפועמי� של כל הנפש, לא רק בחו� האש העזה מול הגלבוע

אנחנו ממש מרגישי� . הפז ועוד�בבית, בעסקי� הקטני�, בהרחבה, בחגי�, !)ולי יש הרבה(בטרמפי� 

 הייתי רוצה לנצל את הבמה הקטנה הזאת לקרוא לכל �מכיוו� שאני חש קרוב אל כולכ� . פה בבית

, מדיטציה, התבוננות, מנוחה קצרה, לרגעי עצירה, או קצת יותר,  דקות ביו�5אחד מאיתנו למצוא 

, יותר רגועי�, חמש דקות אלו יעזרו לכולנו להיות יותר מאושרי�. או כל דבר דומה אחר, הנאה, תפילה

, ייווצר בנו מעי�, אז. לא אידיאולוגית, יהיה קל לדבר ולהרגיש שיתופיות אמיתית, אז�או. יותר עצמנו

, אלא בכל מקו� בו יהיו אנשי�, השיטה� בביתלא רק, יהיה קיבו! אמיתי, אז. שאת מימיו נשמח לחלוק

  .שנותני� ומאפשרי� לעצמ� לנבוע

כשגלי� של שחיתות ובעלי הו� מתנפצי� אל מול הגלי� , כשקיבוצי� מופרטי�, דווקא בתקופה כמו זו

מקפידי� לאפשר שרק חברה הבנויה מפרטי� ש, חשוב לחזור ולהדגיש, של לוחמי הצדק החברתי

רק חברה כזו , א" מלאת תועלת נפשית, רגילה, תועלת�חסרת, רגע של נביעה וצמיחה, לעצמ� חלל

נוכל להבטיח קיבו! אמיתי של אהבה , רק אז. בעלת איזו� וחמלה, שפויה, צודקת, תהיה שיתופית

ות אות� יותר אשר כולנו היינו רוצי� לרא, ונוכל לקפו! בשמחה אל מלחמות הקיו� שלנו, ושיתו#

�ולמע� דורות העתיד אשר מקפצי� על המדשאות הירוקות של בית, מהנות למע� כולנו, משעשעות

  .השיטה

, לא חייבי� שו� דבר, לא חייבי� עזרי� יקרי�, לא חייבי� חלל מיוחד. בואו נתחיל כולנו בקט�, אז

 . זה הכול, יות ע� עצמ"חמש דקות של לה. שיכול להיות תירו! להפסיק את הרגעי� המיוחדי� האלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ציור
קי 'ג


   לב
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  ראלט	�רליטלי ג�/  תיקו� אומנותי

נער�  � 'תיקו� אמנותי' �צילומי� של טלי הפתיחת תערוכת לאחר 

לאור בקשות . אישי בליווי סרט שהפיקה מפגשב "במרחעימה 

   .שהיו חוויה מעמיקה ומצמררת, חברי� התקיימו שני מפגשי� נוספי�

  :ה נביא חלק מדברי.רחל שליטאאת התערוכה פתחה האוצרת 

דורש , ללא הר" הוא כופה את עצמו על הזוכרת. לזיכרו� המוות יש חיי� משלו"

לשער את מה , לדעת, ספור ניסיונות להבי��אי�, יחזורממנה פעולה מתמשכת של ִש

 אלמלא התרחשו האירועי� כפי ,או לחשוב את מה עשוי היה לקרות, קרה

 קטעו , המסמני� נקודות מוגדרות ברצ" החיי�,אלא שאירועי� אלה. שהתרחשו

ה של מי שאמורה הייתה לזכור ות והתרחשו שלא בנוכח,את החיי� שקדמו לה�

  ." בליבה כל חייה�אות� ולשאת

  

  :טלימדברי 

פל באמצעות טהמ/רה לי לקיי תהלי� נפשי טיפולי ע הזולתשהפוטותרפיה אפ"

 , לעיתי המסוכס�, עולמי המורכבטמנתי בדימויי אלה את. דימויי צילומיי

 המריצו את הכאב להעז ,הצילומי הוציאו לאור את המצוקה.  הלא מוב�,לרוב

בצילו המונח על השולח� , אני יודעת שלעיתי הנפש שלי ממש ש. ולהיראות

 ."מכא� –פלת  המט�, ואני,מכא� �המטפלת : נויבינ
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  מזל טוב

  שלום-לגלי ומתן בר

  מעיין -להולדת הבת 

  אחות ליונתן

  סמדר ועודד עילםנכדה של 

 ברכות חמות לכל המשפחה

  מזל טוב

  ליונית וירדן שרון

   איתי–להולדת הבן 

  לנוקי וגידי שרוןנכד 

  זר ברכות 

  לכל המשפחה

 

  זל טובמ

  שריג-לנורית מורן

   ירדן–להולדת הנכד 

  גוניבן לפלג ו

  ברכות לבביות

 לכל המשפחה

  מזל טוב

  מיריק ואברהם גרזיל

   עטרת גאולה–הנכדה להולדת 

  בצפת אביגיל וניצן גרזיבת ל

  לשורי מיינרט נינה 

  ברכות חמות 

  לכל המשפחה

  מזל טוב

  לחנה וגדעון פלג

   ענבר-להולדת הנכדה 

  ודוד אייזנברג בת לנוגה

  יכל פלגמלנינה 

 ברכות לכל המשפחהצרור 

  מזל טוב

  לאסתר וניר גוטמן

   אוריאל–להולדת הנכד 

  בן למירי ורפאל באילת

  שפע ברכות

 לכל המשפחה

  מזל טוב

  למירה ושמוליק לוגר

  20-להולדת הנכד ה

  וגליתן  לניצןב

 ברכות חמות לכל המשפחה

  מזל טוב

  רחילנורית רבניצקי י

  להולדת הנין

  נכד ליונית ואסף

  בן לניצן ובני

  .שפע ברכות ואיחולים

 

  מזל טוב

  אל ועירית חטשל

  להולדת הנכד

  בן לאריאל וטל

  להולדת הנין לרגינה ארייך

 לכל המשפחהצרור ברכות 
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        יותר מי� חמי�יותר מי� חמי�יותר מי� חמי�יותר מי� חמי�    ����    פחות חשמלפחות חשמלפחות חשמלפחות חשמל
  איציק ארד       

        

  . לעלות עומד,מי� חמי� לרחצה ולכלי�לל ו כ,החור� בפתח וחשבו� החשמל על חימו�

  ! לא�תשובתי היא  ?הא� זאת גזרה

  ? ומי,אי�,  מה נית� לעשות,אז

הפתרונות ברורי� והדרכי�  ,ותו וא� מביני� א, הדברי� פשוטי� בתכלית,בעיקרו�

 , שלי בתיקו� דוודי� הוביל אותי להכרה שהאבנית המצויה במי� בכלל�הניסיו .נותמגוו

עיקר בהאבנית מתגבשת . הגור� הראשו� שעליו צרי� להתגבריא  ה,ובמי� שלנו בפרט

  . טמפרטורהצאה מכתו

פירוק היה לי העונג לפנות דליי� של אבנית מ?  אי� מחממי� ללא התגבשות אבנית,אז

יצר זה דבר . התגבשות האבנית סביב גו� החימו�בה� הייתה העיקרית  שהבעיה ,דוודי�

 עלות החימו�, חימו�זמ� התאר� הכתוצאה מכ� . מנע מעבר חו� מגו� החימו� אל המי�ש ,מעטה בידוד תרמי

  . התקצרוגו� החימו�ו של  וחיי,התייקרה

    . בה�משתמשי�באמת אנו רק כשא� ו ,צרי� לחמ� את המי�שרבות היא הבנה שמלווה אותי כבר שני� ה

י מי� רק / חמ�–ה רוצה לרחו$ כלי� / את!י מי� רק למקלחת/ חמ�–ה רוצה להתקלח /את: בעברית פשוטה

  . לרחו$ כלי�ת/ה באמת מתכוו�/כשאת

  :משמעיות�חדה� התשובות ? זה עובדאי� ו? כמה זמ� צרי� לחמ� לפני

. א� בכלל,  דקות– ובקי$ ,חצי שעה למקלחת טובהעד  �בחור� . הזמ� הנדרש לחימו� תלוי בטמפרטורת המי�

�  .חשבו� החשמל שלנו הוא ההוכחה לכ

  

  :המלצותועכשיו ל
  .תהואה  נק–אבנית ל� יש א� . ונקייה מערכת חימו� תקינהה /ה צרי�/מנת שזה יעבוד כראוי את�על

  : מחו$ לקיבו$יה עצמית בחנויות מקצועיות יהערכת מחירי� עבור קנ

החמ� הוא גליל פלסטי העוט� את גו� .  '100 � ע� חמ�,  אמפר בלבד10 ,טקילווא 2.5גו� חימו� בהספק  .1

, ומניב זמ� חימו� קצר ומהיר למעט מי�,  לנפח המי� בחמ�,קיומו מקטי� את נפח החימו� של הדוד. החימו�

 תליהנומנת � על,מוש מיידי במי�זה מחייב שידבר . ממנו יוצאי� המי� למקלחת, המואצי� לחלקו עליו� של הדוד

 ובכ� לאבד את , לחמ� את כל המי� שבדוד,תנה תאפשר למי� החמי� בחלקו העליו� של הדודהְמ. ממי� חמי�

   .יתרונו של החמ�

שנית� למלא ,  מסנ� המכיל אבני סיליפוס להפחתת האבנית, בכניסה לדוד, להוסי� על קו המי� הקרי�מומל$ .2

  .' 200עד , באבני סיליפוס פע� בשנה או יותר ,אותו מחדש מעת לעת

  .'+ 100 ,עד שעתיי�, זמ� מבוקש בלבד� המאפשר לחמ� פרק,מפסק ע� טיימר מכני להתקי� מומל$ .3

משו� שזה בדיוק גור� , מיידי שימוש ללא, לזמ� ארו� להשאיר את הדוד דולקבשו� פני� ואופ� אסור  .4

 �  .חשבו� החשמל+ זמ� החימו�  �רתנו וכ� לסכל את מט, האבניתשל התגבשות הלתהלי

  .לבעל מקצוע, היא שעתיי� עד שלוש עבור רוב סוגי ההתקנות הערכת הזמ� שלי :עבודה .5

וכל שנותר לי הוא , ה זוזראני יודע שלפנינו הרבה שני� של שקט בִג, שלנודוד לקראת החור� החמישי של ה, היו�

   .פי שאנו חווי�ושלווה כ ולאחל לכ� שקט ,הלאעל ההנחיות להמלי$ 

   ?" פחות עמל�יותר חשמל ": וכרי� את הסיסמה של חברת חשמלז

 ".והרבה פחות חשמל - קצת עמל ": ני אומראו
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  גדעו� קוטנר

 בקי� האחרו� ברחבי הקשה שלא להתרש� מגל המחאות וההפגנות הענק שהי

הא� הקפיטליז� החזירי לא נמצא ! ?הא� אנחנו לא שייכי� לדרמה הזו � המדינה

מה  בדומה ל,חברי�ה מציבוראני מזמ� חי בהרגשה שנעשה עוול לחלק ? כא�ג� 

  � לנעשה במדינהש

   ,ני�לאלה שעובדי� עשרות ש �  

  ,למשלמי המיסי� �

   ,למשרתי� במילואי� �

  שכורות מינימו� ממשלמי� אלה של �

  ,)וג� פחות מזה(  

  ,אי תשלו� דמי הבראה �

  ,אי תשלו� קר� השתלמות �

  .פתיחת פערי� גדולי� במשכורות �

  

  .אני מכיר אנשי� ששני� לא יכולי� לצאת לחופש שנתי �

  .אותנטיפול שיניי� אני מכיר אנשי� שלא יכולי� לעשות  �

  ...אני מכיר אנשי� שלא יכולי� לשלוח את בניה� לחוגי� ועוד �

של  דיברו על פערי משכורות ,שלה�ה נד'כאשר רצו מחוללי השינוי להעביר את האג

נושא כול� יודעי� מה התרחש ב, לבסו'.  ולפי זה נקראנו להצביע,3: 1 או 2 : 1

  ... זהשמעותי מ

ה על השגת זכויות ל הנאבקי� בימי� א,'עובדי הקבל�'המאבק של : נקודה נוספת

את  מזכיר לנו ,�הדיי של מעבמחפירי ניצול " מה� עשנמנעות ,סוציאליות בסיסיות

מחוסרי אנו  ג� ,כלומר. נמצאי� במצב דומהההשיטה �ביתשל קהילה העובדי 

  . השלא מוסי' כבוד לחברמה  ,זכויות סוציאליות

   !קיו� בכבוד לאד� העובדאפשר  צרי( ל,כו�לסי

�ימוש, של צדק חברתיהתחילו לחשוב ברצינות בכיוו� : לקברניטי הקיבו� אני פונה

 זו קריאה , צדק חברתי זו לא סיסמה ריקה!ופעלו בהקד�, קורה באר�מה לב 

 !המחייבת ג� אותנוונרחבת צודקת 

  
  , אדם להגיע לאור הגנוז של עצמוצריך

 
  .תגלה הנס והאוריאולי ברגעי מבחן 

 'יהיה אור'מתו� החוברת 
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זו אולי בהזדמנות 
יסכי� הלוקח 
להשיב  את 

 שנלקחה מזמרתי
וישימה , בגיוס

  .  בדוארבמעטפה 
א� יש עוד אמונה 

בוא אז , בינינו
  ...תוכיח

 אפרת

  
  דברים שרציתי לומר בעקבות הגיוס בשבת

  משה פלד

   'ויץוסנד על כוס קפה ו,נאמר בסיום הגיוס
  

אני רוצה להביא , קו��ימיקהתוצאות היפות והתודות החמות למש, לאור ההשתתפות המרשימה

 ,ב"ועד י' החל מכיתה ב, כשהיינו ילדי�, העבודה שלנו�שעת�נזכרתי בחצי. שתי תמונות והצעהבפניכ� 

לאסטטיקה של , �לניקיו, לקשר ע� האדמה, לעבודת האדמה, חינו� לעבודה! חצי שעה של ניקיו� וחינו�

לילה ' לאור� כביש �זוכרי� את שורת המטאטאי(,  של רשות הרבי��בעיקר לניקיו, הבית ושל החו 

 . לכול� אלא ג� את השטח הציבורי השיי�, לא רק את של� תנקה ותשגיח� בחזקת , )?ג.ב. ע� א'טוב

  .זה היה המסר החינוכי המרכזי

שסביבו , בצידו הדרו� מזרחי של הבית,  בפינה הקסומה והמטופחת. צמרתהדסה: ההתמונה השניי

 או אהבה ,הרי ברור כי עבודתה בגינה לא הייתה רק פורק� אישי. הייתה הגינה של הדסה, עבדנו השבת

 האחריות , האסטטיקה� הניקיו, האדמה,העבודה :מסר חינוכי בפני עצמו הגינתה היית. לשמש ולגינה

  .'וכו

האלה י� אנחנו מעבירי� את המסרי� הבסיסיי� והחשובי� א: חשבתי לעצמי

, אי� אנחנו גורמי� לה� להיות יותר מחוברי� אל עבודת האדמה ?לנכדינו, לילדינו

  ?לקהילה, אל היופי שבנתינה לכלל, אל האחריות לרשות הרבי�

:  ג� להורי� הצעירי�,וכמוב�, יפורמאל�  והבלתייהפורמאל, החינו�אנשי אני קורא ל

אל בית� , א� החיבור של ילדיכ� אל אדמת�, א� ערכי� אלה חשובי� בעינכ�

אי� , בואו נחשוב ביחד אי� מחזירי� עטרה ליושנה, חשוב בעינכ�, וקהילת�

ית של מחזירי� את הערכי� החינוכיי� והערכיי� הללו אל מרכז ההוויה החינוכ

  . אני מציע לקיי� שיחת חברי� בנושא חשוב זה .נכדינו, ילדינו

  משה פלד                                                                            ? מי מרי� את הכפפה
  

  

  

 

 
 

 איש 120

התגייסו בשבת 

לניקוי אזור 

  .סי�"נהמת

השיטה �בית

ממשיכה 

  .להתייפות

   י�המפקד

  ומשהעמיק� 

   כברי�חושב

על הפרויקט 

  ...הבא
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  :הכירל א נ
  

, בנ� של אלמוג ומיכל, )שנה וחודשיי� (רות� אמיר

אלמוג . למטה, הגרי� בבתי האולפ�, תושבי� שלנו

בשמי , מטיס את הכדור הפורח המשייט מעל בתינו

תמונתו של רות� הושמטה בטעות מתמונת . העמק

חצי עמוד והיו� הוא מקבל , של התינוקותמחזור ה

,  את בנו לטיסת בכורהמתי ייקח, לשאלתנו. במתנה

, אולי בגיל עשר, כמה שיותר מאוחר: "הוא השיב

  ". 6למרות שמותר כבר בגיל 

  . טק בחיפה! עובדת בחברת היי, מיכל,בת זוגתו

  .הנה רות� החמוד במלוא הדרו, אז

     

  הההה    עעעע    וווו    ננננ    תתתת    הההה    ממממ הודעות 
 וצדק עמותות לשינויהו, בתוכ� התנועה הקיבוצית,  ארגוני�25 :שולחנות עגולי� 

שולחנות ' של שיח סביב אירוע ארצי ,יזמו בהמש� למחאה החברתית בקי�, חברתי

ג� ? מה זה אומר לגבינו.  חברי�5... ב התכנסו ובאו"במפגש שלנו במרח. ('עגולי�

   ). זו שאלה לדיו" סביב איזשהו שולח"

     

שרות בקיבו� מתומחרות עד  מהִמ$70%  שמפרסמת התנועה מראה שסקר שכר

הסקר מוצע .  תפקידי� שוני�180 ונסקרו , קיבוצי�52השתתפו בסקר .  *9,000

יוזמת , שלומית צימרינג. מזכירויות והנהלות קהילה, אנוש$ לשימוש מנהלי משאבי

ולקיי� , הסקר הוסיפה כי היא מציעה לקיבוצי� לקבוע מדיניות שכר ברורה וידועה

  .il.co.tkz@hr $שלומית . שכירי� מדי שנה או שנתיי�לדיוני שכר לחברי� ו

 

 
 
 דד

' דר� נו�'

היפה 

  שלנו

אחרי 

הגש� 

  .הראשו�

  זה הזמ�

  לטיולי

 .כיי�
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  )השמות שמורי	 במערכת(

  : ב"דשא המרח* 

הא� יש כוונה לשתול ש� . ע� אבני�יבשה על אדמה ישב קהל הבחג המשק 

 ?וזאת דווקא במרכז הקיבו�, ת המקו� לא מטופלשאיר אאו לה, דשא חדש
  

  מנהל תשתיות, ת עידותשוב
שיקו� במסגרת ,  האזוריתע� המועצה  בשיתו� בימי� אלה נשתל דשא חדש

 ולא להשלי� פסולת , החברי� מתבקשי� לא לדרו� עליו.וינת המשחקי� שלידפ

  .שוליוב

  

   :תאורת חצר* 
שכונת אג� , למשל. ועטה או לא קיימתשתאורת החצר מאזורי� יש 

. ועוד, הכביש ההיקפי ליד אושיק, האוכל והדואר�מרכז חדר, תחתי

 בקרובות לעיתי� פנסי הרחוב ה ורעמודי התאוהא� אפשר לבדוק את 

   ...החור� בפתח?  הקיבו�רחבי כל יותר 

  

  מנהל תשתיות, ת עידותשוב
  :סובלת ממספר בעיותשלנו ורת החצר תא

במגבלות התקציב אני מנסה  .שטחעל כל התאורה מוחלט של כיסוי אי" , אכ" .1

  . ביותרלפתור את הבעיות הקריטיות

  .בצע פעולת חישו�נלש� כ�  .הה גבוהיי צמחי" הרבה מנורות מוסתרות ע.2

 אני מנסה .מרכזיות�י רב"קדת ע ומפ&, מערכת התאורה שלנו מיושנת מאוד.3

  .בכול יכולתי לתק" את התקלות במהירות האפשרית

  

  מבנים שהתרוקנו* 
. ועוד, תוכנההבית , האקונומיה', מלוא הטנא'לאחרונה התפנו מבני עסקי� כמו 

 ?הא� מטפלי� בהכנסת עסקי� חדשי� במקומ�
  

  מנהלת השכרות, תשובת רחלה
 חדר לח� ,כולל המכולת, בימי� אלו אנו שוקדי� על הכנת כל מתח� המטבח

 הרבה עבודת .'המערב הפרוע'בש� להשכרה לחברת קייטרינג , אקונומיההו

כנראה מספר מקומות ג�  ו,תיכנס פעילות מבורכתאחריה  ו,שיקו� תעשה במקו�

כרגע נמצא .  וגרפיקהלכליטוגרפיהסטודיו  הושכר כ'מלוא הטנא' . לחברי�עבודה

   .כנסו דייריו החדשי�י בימי� הקרובי� י.בשלב שיפוצי� והכנה

 שאילתות
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 נפתחה חנות בגדי� 'כפית סוכר'נזכיר שבמקו� בו הייתה מסעדת , ובהזדמנות ז

 שווה .והבגדי� בטע� משובח,  נעימהוירהו המקו� משרה א.'בוטיקה'יפהפייה  

  .להיכנס

יוקצה לאחד הוא נבדקת אפשרות כי , התוכנה שהתפנה� ביתלגבי המבנה של

נמצא בבדיקת והדבר ,  החינו�הילדי� שצריכי� להתווס� למערכת�מבתי

  .בימי� הקרובי�תקבל ההחלטה ת. התאמה

  

   ?השיטה-מתי יחזרו הענפים לרשות בית* 
 �כמו , גורמי� חיצוני�השיטה כל הענפי� שהושכרו ל�באיזה שנה יחזרו לבית

  ? בקר ועודה, פרדסה, מדגהה, ש"גדה, רפת

  

  מנהל עסקי, תשובת גיל יצחקי
  .השיטה �ראשית כל תודה על ההזדמנות לעסוק ולעדכ" בנושא  ענפי הייצור בבית

  :להל" סקירה קצרה של העסקי� השוני�

, אני מקווה שע� ההסדר הבנקאי. 2018ההסכ� ע� הרפת הינו עד : רפת

  .ליח לקצר תקופה ארוכה זונצ, המתוכנ" במהל� השנה הבאה

שבסיסו הינו עדיי" , ש"ברצוני להביע את הערכתי לצוות הגד, ראשית: ש"גד

ש "ג� בגד. על השיפור המשמעותי בתוצאות בשני� האחרונות, מבית השיטה

  .2018נחת� הסכ� עד לשנת 

ואי" כל כוונה לחזור , ענ� המדגה סבל בשני� האחרונות מהפסדי� קשי�: מדגה

  . בתחו� זהלפעילות

ולכ" אי" כל סיבה , תחו� זה א� הוא סובל מחוסר יציבות לאור� השני�: פרדס

  .לחזור אליו

הבקר עבר לאחרונה למודל שכירות : בקר

הסכ� זה הינו לשנה אחת . 'תנובה'ע� 

הענ� יצרי� השקעות בבניית מפטמה . בלבד

אי" כל . חדשה על פי דרישות איכות הסביבה

אלא בשותפות ,  זו להשקעהססיבה להיכנ

  .ע� גור� שיווקי כזה או אחר

לאחרונה קיבלנו אישור : גגות סולאריי�

ואני , ריי� על הרפתאלבניית גגות סול

  .מקווה שהתקנת� תחל בעוד מספר חודשי�

יש לזכור שיש , למרות הרצו" של כולנו להקי� פעילויות עסקיות חדשות ומגוונות

סכמות לגבי תשלומי ההתחייבויות הה�השיטה אילוצי� רבי� עקב אי�לבית

 להסברי� מפורטי� עלינו להבי" שהיעד החשוב סמבלי להיכנ. למערכת הבנקאית

לו , הינו לתמו� בשנתיי� הקרובות בהסדר הבנקאי, ביותר של המערכת העסקית
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הסדר שיאפשר העברת עודפי� מהמערכת העסקית , השיטה�מייחלת בית

 . לפנסיות ולא רק לבנקי�
 
   דירהותהשכר* 

חברי קיבו� : נעשות כל מיני וארציות בנושא השכרת דירותבתקופה האחרונה 

נעשות החלפות בתו� , מבחו� נכנסי� במקומ�אחרי� אנשי� , עולי� להרחבה

וא� אי" כא" ', השכרותה'בנושא מה קורה ברצוננו לדעת . ומחוצה לו' הקו הכחול'

  ?יטההש�פעולות החורגות מנהלי� שנקבעו בהחלטות בית

  

 מנהל הקהילה, תשובת אס� הגלעדי
  .פרטיות מטופל מבחינת מעקב ותשלו� עבור שרותי קהילהההשכרות הנושא 

אנו מקבלי� , קיימת בעיה של חוקיות ההסכמי� שנחתמי� בי" המשכיר לשוכר

  .יעו� משפטי כיצד לפתור את העניי"

                                                              
  עזריה אלון / בו שלנו- מחירים בכל* 
והמחירי� בו גבוהי� מאלה , "אלונית"השיטה קשור לחברת �בו של בית�לוהכ

 � 10% �במצרכי� שוני� הפרש המחירי� מגיע ל. שבכל חנות מקבילה בעפולה

סכו� נכבד כאשר , למשפחה בחודש , 100 �יותר מ: משמעות הדבר. 15%

שאנחנו עושי� כדי להגדיל את הכנסות , ני�משווי� אותו לקיצוצי� השו

או להתקשר עצמאית , לעבור לרשת אחרת, למה לא לשנות זאת. המשפחה

  ?לספקי�

  

  בו�מנהל הכל, תשובת עמי גוטמ"
שמספר הלקוחות שלה הוא , סני� גדול של רשתלא נית" להשוות חנות קטנה ל .1

   !!מעל עשרות אלפי�

הוא חישוב , פריט דומה ברשתוהשוואתו לחישוב של פריט אחד בודד ה .2

ג� אצלנו נית" למצוא . ההשוואה צריכה להיות בי" סל לסל.  ומטעהמוטעה

לנו הרבה מבצעי� ומוצרי� יש בזמ" מסוי� . זה או אחר במחיר מוזלכפריט 

 ,פעמיי��א� היית קונה לפי מבצעי� חד. רשתותאשר במיותר רבי� זולי� 

 � ? והעצבי� ומה ע� הזמ" והדלק,לרו� מסני� לסני�כל הזמ" היית צרי
אנחנו . וכמעט כל בקשה של לקוח מתמלאת, אנחנו נותני� שירות אישי .3

. צרכ"ע� הפני� ל והולכי� תמיד ,מוזלי�המוצרי� את המציעי� לקוני� שלנו 

לא פע� ו, אי" הדרכה, אי" עזרהש� , שירות כזה לא תמצא ברשתות הגדולות

 ...הולכי� לאיבוד
את נפח המכירות כדי רחיב ולה, בו שלנו�לולשמור על הכמציע לציבור אני  .4

  .ג� א� הוא טיפה יותר יקר, טוביעיל וונוכל לתת שירות , לא נאל� לסגורש
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 מנהל הקהילה, תשובת אס� הגלעדי
ופתוח שעות רבות , השיטה�השיטה נות" שרות טוב לתושבי בית�בו בבית�הכול

י� לעשות את החשבו" א� לקנות בחנות הקטנה ברור שכל קונה צר. במש� היו�

הקושי בנסיעה לחלק מהציבור . א� מרוחק, וזול, בו גדול�או לנסוע לכול, הקרובה

  .הנהלת הקהילה לא עסקה בנושא בזמ" האחרו". הוא ברור
  

  עמי גוטמן/  מיגון ואבטחה* 
, למקומות ציבוריי� בקיבו�ות ליליות לאחרונה קרו כמה מקרי� של פריצ

�כל כלי רכב נכנס לביתהמשק פרו� והיו� . שמירה בשערכתוצאה מחוסר 

ברוב ? ומי יוצא, איש לא יודע מי נכנס. סגירה של השערלהשיטה בי" פתיחה 

 חייב �ומי שנכנס , קיבוצי העמק יש שמירה בשער של אד� שג� מפטרל

מחר זה , בו�אתמול זה קרה בכל,  מרגישי� לא מוגני�, הציבור, אנחנו. להזדהות

  . יקרה בדירות פרטיות

לאד�  , 30(אנו ממשיכי� לשל� , בנוס�

שכבר מזמ" , עבור השער האוטומטי)בחודש

לא" הול� הכס� שאנו , שיל� את השקעתו

  '? ביטחו"'משלמי� עבור כאילו 

  

 מנהל הקהילה, תשובת אס�
 אי" אצלנו ,אכ", אני מודה על השאלה .1

  .שומר בשעות הלילה

  . נצטר� לתת על כ� את הדעת2012ת שנשל בהכנת תקציב  .2

  .בתקציב הקהילה יש סכו� נמו� מאד לביטחו" .3

להעלות את התשלו�  כל הלילות נצטר�למש� א� נרצה לממ" שומר ורכב  .4

  .עבור שירותי הקהילה

 ,פרט לשוכרי�(שער  הלעחברי הקהילה אינ� משלמי� תשלו� מיוחד  .5

  .רותי הקהילהי בעלות ש עלות הביטחו" נכללת.)שעדיי" לא חידשו את החוזה

  

  תמר אדר/ הגרלת מגרשים * 
השאלות האלה נשאלות מכיוו" שיש הרגשה שניגשי� להגרלה לפני שיש תקנו" 

בשיחה קצרה ע� אס� נאמר שכבר הועלו שאלות . ובעיקר שקו� לקיומה, ברור

הא� לא מוטב לברר את השאלות האלה ולפרס� . י המתענייני�"רבות נוספות ע

לא כפי שרצינו , לנו' יתפוצ�'מנת שהנושא לא �על ,ני התהלי�לפתשובות 

  ?והתכוונו

  ?מה מספר המבקשי�? מי זכאי להיכנס להגרלה .1
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או שיש שילוב ', כובע'הא� זו הגרלת ? ידי מי�אי� תתנהל ההגרלה ועל .2

הא� יהיה פרסו� . של ועדה מסדרת לאחר שיהיו התוצאות ההגרלה

 ).שקיפות(? לשמות הזוכי�
פ אילו "ע? דת הקבלה תוכל לפסול מועמד שזכה בהגרלההא� וע .3

 ?קריטריוני�
4. �שאינו שבוי (הא� יהיה זה אד� חיצוני ? מי מנהל ואחראי על התהלי

 ?)בדיעות והיסטוריה
הא� יעברו אוטומטית ,  שני�3אי� תינת" העדיפות לבני� שגרי� פה כבר  .5

 ?לשלב הבא ללא הגרלה
הא� אלה שלא זכו ?  בי" הזכאי�כ ההגרלה על המגרשי�"אי� תתנהל אח .6

או , בהגרלה הראשונה נכנסי� באופ" אוטומטי לרשימת מקבלי המגרשי�

 ?כמו האחרי�, משתתפי� בהגרלה נוספת
הא� נשקלה ? ואי� זה יתבצע, מה המשמעות של בנייה לפי מודלי� .7

  ? מראשתע� הגבלות בנייה ידועו' בנה בית�'האפשרות של 
 ?השיטה�לבית , 40,000ולתשלו� ' לב אמהו לוח הזמני� לביצוע ש .8
 )."דמי היו&(? מהי ההערכה לגבי גובה התשלו� למינהל .9

 ?היכ" נית" לראותה? מדוע אינה מפורסמת, מהי מפת הפרצלציה .10
  ? נהל?ומהו לוח הזמני� לביצוע', מה� האזורי� המיועדי� לשלב ב .11

 
 מנהל הקהילה, תשובת אס�

1.  � יחתו� על טופס הצטרפות לתהלי� 20.12.11להגרלה ייכנס כל מי שעד תארי

 . ,5,000 ויעביר תשלו� של ,)בעצמאות כלכלית(הצטרפות לחברות בקיבו� 

לא . כל התהלי� מבוצע בליווי יוע� משפטי. תהלי� ההגרלה יעשה בשקיפות .2

פי החלטות �על. נראה לי חשוב כרגע א� ההגרלה תהייה בכובע או ברולטה

בשלוש השני� ש "ה ולמי שחי בבי," ממשי�האסיפה תינת" עדיפות לב" ראשו

 .האחרונות

 ,תפקידה של ועדת הקבלה יהיה לקבל את המלצות האבחו" החברתי והכלכלי .3

 את מי , על פי שיקול דעתה ועל פי הקריטריוני� שהוחלטו באסיפה,ולהמלי�

 . לקבל לחברות

 ער" �י  ומלווה ביוע� חיצונ,כחולהה בקו יגוי לבנייי צוות ה"התהלי� מנוהל ע .4

 .ד רז אייז"" עו� וביוע� משפטי ,גליק

 לאחר ההגרלה יער� תיקו" המקו� .עדיי" לא הוחלט על השיטה המדויקת .5

 . שני�3השיטה מעל � על פי ההחלטה לגבי מי שגר בבית,ברשימה

 .כ בהגרלה" ורק אח,עשה קוד� כל בהסכמהימיקו� המגרש י .6

בנה 'החל מ, ספר אפשרויותיש מ: יהיצוות ההיגוי לומד עכשיו את נושא הבנ .7

 .עדיי" לא הוחלט. ה לפי דגמי�י ובני, ועד עבודה ע� חברה משכנת'�בית
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ע� הרבה ( כרגע התוכנית עברה .לוח הזמני� תלוי בבירוקרטיה די מורכבת .8

אי" אפשרות להצהיר כרגע על . יהיעדה המקומית לתכנו" ובנואת הו) הערות

בכל מקרה התשלו� .  ככל האפשרנעשה מאמ� לזרז. תארי� התחלת עבודות

 .קבלה לחברותהיתקבל לפני  , 40,000של 

הוא יהיה תלוי במועד השיו� , נהליאי" לי הערכה טובה לגבי התשלו� למ .9

 . הבני� ייהנו מדחיית התשלו�,בינתיי�. ת המגרשי�ושמא&

מפת המגרשי� נמצאת אצלי ומוצגת לכל הבני� שבאי� אלי  .10

 .לפגישת הסבר

לא נוכל להתחיל . בנייה בקו כחול עדיי" אינו מתוכנ"של ' שלב ב .11

לתכנ" אותו עד שיסתיי� תהלי� שיו� דירות לכל החברי� שחיו 

 .2002 שנת 'יו� הקובע'בבית השיטה ב
  

  כ"מסכות אב
הא� תהיה חלוקה מאורגנת  ,לאור ההצהרות של גורמי ביטחו" בנושא אירא" .12

  ?תושב לדאוג לעצמו/או שעל כל חבר, של מסכות

  

  ש"רב/ תשובת ניר שפר 
שא" או �מי שמעוניי" יפנה לתחנה בבית. לא תהיה יותר חלוקת מסכות מאורגנת

חסרות כרגע , עד כמה שידוע לי. לפי הודעות המתפרסמות בעיתונות, בעפולה

 .להתעניי"רצוי אבל . במלאי המחסני� במדינהמסכות 

  ירועי חג החנוכהא
  21.12,  של חנוכהראשוןנר ', ביום ד

  האוכל-בחדר

  הפנינג חנוכה לכל המשפחה

  ומכירת מזון, הכנת למפיונים,  דוכני יצירה– 17.00-18.00בשעה 

    וטקס חג הדלקת נר ראשון– 18.30בשעה 
*  

  .פקדיםיעל מגרש המ - מיפקד אש 22.12, נר שני ,'ביום ה

*  

   בבית האומניות23.12 ,נר שלישי, שבת-בליל

  ) 20₪( דן פלד -הופעת שירה 

  !חג אורים שמח
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 ...אמצעבאי� ל� עיגול בעול� שאינו נעשה מתו� נקודה אחת העומדת : בוא וראה"

המוטו " (לוונקודה זו העומדת באמצע נוטלת את כל האור ומאירה לגו� וניאור הכ

  ).'הזוהר'מצוטט מספר , 'דר� המנדלה'של 

ר צייר ומאיי,  פגש לראשונה את המנדלה הוא היה כבר פסלאית� קדמיכאשר 

התחיל במסיבת יו� ההולדת  ", הוא מספר,"והמהפ� המפתיע הזה בחיי ",מפורס�

חילקה , צבועי� בלב�, מפעילת האירוע  הביאה איתה תקליטי� ישני�. של בתי

התחלתי , לקחתי ג� אני תקליט.  והזמינה אות� לצייר עליה�,אות� לילדי�

ני נסח� לתו� אנרגיה והרגשתי שא, אינטואיטיבית לצייר מתו� המרכז שלו החוצה

חוויתי משבר אישי , באותה תקופה.  ומשהו עמוק ומסעיר קורה לי,בלתי מוכרת

 סימ� עבורי את ,והרגע בו התחברתי אל המנדלה, קשה לאחר תהלי� של גירושי�

  ". הצעד הראשו� בדר� אל הריפוי

, לי�זוהי יצירה במעג. 'דשמעגל מק#' בסנסקריט היא 'מנדלה'משמעותה של המילה 

שבו נקשרי� כל קצות , ומייצגת את האופ�, המשקפת את נפשו ורוחו של היוצר

שמטרת� , במזרח משמשת המנדלה כלי לתרגול מדיטציות. האישיות אל מרכז אחד

ורה להתנהל שבעזרתו יכול האד� לתפוס אי� אמ, להגשי� מצבי תודעה גבוהי�

מהווה חלק מתהלי� החניכה של , למשל, המנדלה הטיבטית. המציאות הפנימית שלו

הנזירי� מקדישי� שבע , מנדלה זו עשויה מאבני� וגרגירי חול צבעוניי�. הנזירי�

כהצהרה , וע� סיו� העבודה ה� מחריבי� את היצירה כליל, שני� להשלמתה

  .  מעשית על אפסות החומר וכיליונו

, � החיבור של אית� קדמי ע� המנדלה את תחילתה של דר� חדשהסיֵמ, דבדיעב

 הוא מתמסר לחיפוש רוחני ומודעות ,מאז ועד היו�. המקבילה לדרכו האמנותית

ריפוי אנרגטי וליווי רוחני לנוטי� , פנימית דר� סדנאות המוקדשות ליצירת מנדלות

  . למות

 .'דר המנדלה'יפהפה שלו בימי� אלה הוא חוגג את צאתו לאור של האלבו� ה

והוא כולל פרקי הדרכה ונוגע ג� , נמשכה שש שני�, bindu בהוצאת ,יצירת הספר

רגשיי� , לרבות היבטי� טיפוליי�, באיכויות האנרגטיות והרוחניות של הטכניקה

  . אות� יצר האמ�!!)  ונדירות ביופיי�(בספר מוצגות מנדלות רבות . והתפתחותיי�

 ,לאמני�, המבקשי� כלי טיפולי חדש, למטפלי�, ענייני� בנושאמומל& לרבי� המת

 .כרות ראשונה ע� הקס� האינסופי הצפו� בעיגוליוג� לכול מי שחפ& לערו� ה

  בתיה מלמד

:  טור אישי

המלצות על 
ספרים בנושאי 

 העידן החדש
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  :ישלמוסך ה
  - השיטה-בית

   שבתאימשה
  :ש� המשחקאצלנו 

  זריזות, אמינות, יעילות

  6546  � פנימי' טל

  052�2660299 נייד 

  !!את הנשמה ללקוחן נותצוות ש
 

  דנה דנדנה

,  שירה בציבורתמוביל, זמרת

, ארגוניםומפעילה קבוצות 

, ימי הולדת, הצגות ילדים

מופעים גדולים ומופעים 

. עם תזמורת, אינטימיים

, מותאם לכל סוגי האוכלוסיות

  . משלנו – והיא

טכנאי , יריב חזן זוגה הוא-בן

, הגברה,  מזגנים,מקררים

  .חשמלו
  6402748  : בית'טל

050�2737429  
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 , נער� בשמחת תורה�83חג המשק ה@ 

בשל בעיות תקציב .  במיוחדבסגנו� צנוע

 .האירועי� בכוחות פנימיי�הופקו 

מפגשי  �' בית פתוח'היה החלק הראשו� 

חלק ב. חברי�והגיבוש בי� התושבי� 

חלק השלישי ב ,�עפיפוניהעפנו השני 

היסטוריי� של המבני� י� ה בנו ריסי

ערב �ו בארוחתבערב קינחנו ,השיטה�בית

התכנית על . ב"קבוצתית על דשא המרח

, וכללה ברכות, הבמה הייתה קצרצרה

מי שעזר כל תודות ל. שירה וריקוד ילדי�

84�להתראות בחג המשק ה .ותר�  .  

דכ� ומעחדש ו � ב"תשעספר טלפוני� @ 

מספרי הטלפוני� של יחד שלובי� בו 

 .דוארה יתאל חולק ,תושבי�החברי� וה

מייל �עבר הספר בתיבות האיהו, במקביל

תודה רבה . בקהילהאצל לאה הרשומות 

לסמדר ,  במזכירותכרמלהלללאה ו

 שערכו והפיקו את גלבוע ולטל שביט

נכו� ומתאי� לרוח חידוש . החוברת

המעונייני� בעותק נוס! . הקהילה כולה

       .  6#יוכלו לרכשו בסכו� סמלי של 

 ".ונזכור אותו לעד, נצעד ע� ליעד"@  

ביו� השנה השלישית למותו של ליעד 

�גבעות ביתבגול� התקיימה צעדה 

 התכנסו חבריו וידידי ,מהבסיו. השיטה

קבלת שבת ל' נורית'בחורשת המשפחה 

שליעד היה ,  ברוח מכינת רבי�,משותפת

 הצטר! 'פרלמנט העמק'. בי� מקימיה

   .עלות השחרלשירה בציבור שנמשכה עד 

י " הופק ע98�הלכבוד יו� הולדתה @ 

ספר אוטוביוגרפי על חייה של המשפחה 

הגיעה עד ' במונק& מלידתה ,חנה אור!

טוב �נבר� את חנה במזל. 'בית הפז'ל

   !!בריאותהרבה וב

', השיטה יפה�בית'לבגיוס שבת @ 

ביניה� הורי� ,  איש120השתתפו מעל 

 מתח� – הפע� היה איזור הניקוי. רבי�

כי היה עורכי הסקרי� מסרו . סי�"המתנ

לא עכשיו  !משתתפי�של שיא מספר זה 

 ג� ,ניקיו�הרמת לשמור על אלא נותר לנו 

 שייקחו ,בעזרת ילדינו החביבי�ובעיקר 

  . מהוריה� ומחנכיה�דוגמה

 עיד! בלכרט נכנסו "להדרכת המזח@ 

  .כל הכבוד ויישר כוח. ושיר חוגי�

נפתח צמוד לג�  'תות'פעוטו� חדש בש� @ 

בה� מטפלות  ,עוטי�פ 6ובו ', אורני�'

  !!בהצלחה . מיטל גוטמ! ודורית דאה!

  

' מפגש נשי חורפי': עוד יוזמות ברוכות@ 

אחת לנשי� שאוהבות ספרי� מתקיי� 

רחלי  ביוזמת� של ,בחדר העיו�לשבועיי� 

  ). שונרי (אוד� וטל שביט

 נפתח )יאינטנסיב(י 'טאי צלחוג נוס! @ 

. וכבר רכש לו נאמני�, גל גרזיביוזמת 

 שלמד את ,המדרי� הוא דודי נתנאל

החוג מתקיי� . המקצוע בסי� ובאנגליה

באול� תחתי כל יו� רביעי בשבוע בשעה 

19.30 .  

 אמיר וסרמ!:  הצטר! אלינויסט נוס!יוִג@ 

 למתחילי� קבוצות יוגהמנחה , מחפציבה

הצטרפו לחוגי� החדשי� . ולמתקדמי�

  !ככה בוני� קהילהכי  ,והישני�

 מייצר יאיר אלו!,  אזא� לא ידעת�@ 

דוגמה טובה . ע&ג� מ�ספסלי ישיבה וריהוט

כניסה למסעדת הנית� לראות על משטח 

נמצאת הנגרייה שלו . בצומתש' טורעני'

מתחת לפאבלול , במבנה הדייגי� לשעבר

על בחור! אי� כמו לשבת בחו& . לשעבר

מוזמני� ...  להתענג בשמשע&�ספסל

  .להתרש�

) גוטסמ!(למיכל זמיר ! שקט משדרי�@ 

יש פינה קבועה ) שטיי!(ואילנית אפריי� 

 שבמכללת עמק ,'קול יזרעאל'ברדיו 

הפינה . 'מצב לאהבה'בש� , יזרעאל

 בבוקר 9.00 המשודרת מדי יו� שישי בשע

ה� כבר ראיינו שחקני� . F.M  106ברדיו 

 ?מה קורה, מה קרה
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וחולמות לראיי� ג� , ידועי� י ציבורישוא

 ואת ! פרסשמעונשיא המדינה מר ... את

ה� בוודאי . אריק איינשטיי!הזמר 

, סבבה, אז. מדברותמה ה� על יודעות 

   . לכ�מפרגני�

 תמר כרמיהחוג לאמנות בהדרכת @ 

ליו� עיו� על תערוכתו , תפ�אזור לי� הצפ

בהשתתפות , 'ה� ואני' � חיי� מאורשל 

 נעימה ברזלר "ד, !ממשה צימר' פרופ

גש לפני המפ. אמיר גוטריונדוהסופר 

שלא , תיכו� בכפר נח!הספר �ביקרו בבית

ספר �ביתזהו . מזמ� סיימו את בנייתו

 מאובזר בכל האמצעי�ה) הלוואי עלינו(

.  המאפשרי� לימודי� שקטי�החדישי�

י� 'ויטראז �כניסה האול� חלונות ב

. זהדיהאמ� מעשה ידיו של אומנותיי� 

והחוויה מפה לפה מלא  האוטובוס היה

על  תודה לתמר .ותרהייתה מעניינת בי

החוג  !!הית הטובטהאנרגההדרכה 

   .ממשי� הלאה לכבוש עוד ועוד פסגות

 התנדב לרכז את אדרת�קובי ב!@ 

. הפעילות במתח� הספורט המשודרג

גבר ת כשיגיעו הסלי� המתאימי�

תודה . במתח�בוגרי� הילדי� והפעילות 

  .לקובי

�את הלוגו החדש של מתיישבי בית@ 

גרפיקאית , ית אדרעירהשיטה עיצבה 

בנ� של תמר (ורעייתו של צור , מקצועית

  ! תודה לעירית).למי שלא יודע, ונתנאל

 אוהד רודד ויובל  לצבא התגייסו:ל"צה@ 
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