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יום שלישי, 23.4, בשעה 20.00, במועדון בקיבוץ בית קמה

האם מדינת ישראל היא אכן “ראשית צמיחת גאולתנו”?  ביום העצמאות השנה 
אנו חוגגים 65 שנה לתקומת מדינת ישראל  מה משמעותה של תקומה זו? האם 
היא “אתחלתא דגאולה” או “מעשה שטן”?  מקלט ליהודים או אבן יסוד בתהליך 
הגאולה?  שלושה הוגים מאמינים: הרבי מסטמאר, הרב קוק וישעיהו ליבוביץ – 

כל אחד ראה בה משהו אחר...

מועדון הזמר
ביום ה’ 25.4.13 בשעה 21.00 בקיבוץ דביר

“זמר זמר לך” 
כנס חבורות זמר

תושבי המועצה מוזמנים לכנס חבורות זמר שיתקיים
ביום שלישי, 30.4, בשעה 20.00 באולם בקיבוץ להב.

 חבורת הזמר של בני שמעון “פפריקה”
 חבורת “קולות עומר”

 חבורת הזמר של התעשייה האווירית
 “הורה זמר” ירושלים

הכניסה ללא תשלום!

    קצת עלי...
בקיבוץ  משפחתי  עם  מתגוררת  אני  שירלי.  שמי 

דביר ובונה בו את ביתי בהרחבה.
לימודי  סיימתי  ועיצוב.  בתכנון  עסקתי  תמיד  לא 
מנהל עסקים ועבדתי שנים רבות בניהול פרויקטים, 
אבל הצורך ליצור בער בי תמיד והחלטתי להגשים 

אותו וללמוד עיצוב פנים.

החלומות  את  לתרגם  הוא  שתפקידי  מאמינה  אני 
והרצונות של כל לקוח לשפה התכנונית והעיצובית 
של הבית. כשם שלכל לקוח יש חלומות משלו, כך 

ייראה כל בית שונה ממשנהו.

חשוב לי להתאים את השירות לכל לקוח ולקוח, בין 
אם מדובר בתכנון של בית משלב המגרש או בייעוץ 
אוהבת  אני  מקבלן.  דירה  רכישת  לפני  לתוכנית 
הפרויקט  בניהול  ללקוח  ולעזור  מניסיוני  לתרום 

והתקציב.

צבע, צורה וחומר
אנחנו בונים, משפצים או מרהטים את הבית ורוצים 
ליצור תחושה מסוימת, תחושה של “בית החלומות” 

שיש לנו בראש. 
אלמנטים  בשלושה  קשורים  והתחושה  המראה 

מרכזיים בעיצוב:
צבע, צורה וחומר.

על עיצוב פנים

והצורות  הצבעים  החומרים,  את  נכון  שנבחר  כדי 
שבהם נשתמש, עלינו להבין איך משפיעים שלושה 

אלמנטים אלה על התחושה שלנו.

הסתכלו על שתי התמונות הללו:

יש ביניהן דמיון צורני, אך הן מקנות תחושות שונות.
עם  מזה,  זה  מנותקים  קווים  יש  הימנית  בתמונה 
גימור ישר והצבע לבן. יש תחושה של ניקיון, אור וגם 

קרירות מסוימת.
וחמה,  זורמת  יותר  התחושה  השמאלית  בתמונה 
בזכות הרציפות של החומר והעובדה שמדובר בעץ 

בגוונים שונים.

הנה כללים שיעזרו לנו לתרגם הבנה זאת כאשר אנו 
בוחרים לבית ריהוט, חיפוי קיר או ריצוף:

 - מבריק  וגימור  אלומיניום  זכוכית,  בטון,  עור,   
משדרים קרירות.

ושימוש  נוסטלגיים  אביזרים  בדים,  עץ,   

בטקסטורות בולטות – משדרים חמימות.
עבים  ובשטיחים  הטבעי  בצבעו  בעץ  שימוש   

יוסיף חמימות לכל חלל. 

עכשיו “נשחק” עם המידע הזה – 
אם בחרנו אריחים מבריקים בריצוף, נוכל לשבור את 

המראה הקר בעזרת ספה מבד ושטיח צמרי עבה.
נוכל לבחור באלומיניום בגימור מבריק כדי “לחבר” 
חמימות  להוסיף  כדי  מגורען,  במראה  או  לרצפה, 

לחדר.

מאחלת  אני  שלנו.  הבית  מראה  על  חלום  לכולנו 
לכם להגשים אותו!

Shin.roth@gmail.com שירלי רוט
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“איך שגלגל מסתובב” שירי שמוליק קראוס
זמרת אורחת: רונית אופיר.

מפגש חברותא
בסימן יום העצמאות

המפגש יונחה ע”י ד”ר גילי זיון גדל ישראל
במהלך המפגש נכיר את העמדות השונות ונבחן מה הן ההשלכות של כל 

אחת מהתפיסות הללו על היחיד ועל החברה הישראלית.

 תושבי המועצה מוזמנים להיפגש יחד ליצירת דיאלוג פתוח, מכבד ופורה!


