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שהביא שפה חדשה גם לתהליכים במועצה, 
הן בדרכי השיווק והן ביצירת שפה מדויקת של 
מדדים שעוקבת אחר התהליך, שהוא כשלעצמו 
יוצר תנועה והרגשה של אנרגיה חיובית". אורית 
מוסיפה שקליטה לחברות מהווה אתגר גדול יותר 
מאשר קליטה לשכונת הרחבה. "שובל הוא קיבוץ 
בעל זהות מגובשת מאוד וזה מאתגר לקלוט 
לתוכו חברים חדשים. נדרשת שפה מדויקת 

שברורה לכולם ומחויבות רבה יותר."

תמר שוחט ומשפחתה הגיעו לשובל מחולון 
בעיצומו של מבצע "צוק איתן", אחרי המתנה 
גדלנו  "לא  שיתפנה.  לבית  שנים  ארבע  של 
בקיבוץ וחששנו מהכניסה לבועה הקיבוצית", 
היא מספרת. "גילינו כאן קהילה מאד מקבלת, 

ופורה,  פתוח  שיח  קיים  ומכילה.  מחבקת 
שמאפשר גם להשמיע ביקורת, אם קיימת כזו. 
אין סתימה פיות או התעלמות מצרכים שאנחנו 
מעלים. אנחנו מרגישים שאנחנו מוסיפים רבדים 
חדשים לקיבוץ הקיים ומייצרים שילוב שנותן ערך 
מוסף. חסיה מבינה את כוח השינוי של הקהילה 

החדשה ואני מעריכה את פועלה."

"תהליך בינוי קהילתי מצריך חשיבה הוליסטית", 
מסבירה חסיה. "שינוי זו פעולה שמצריכה להזיז 
את הכל בו בזמן, אחרת לא מתרחש שינוי. חייבים 
לשלב אותו בשוטף, כדי שיהיה תקף למציאות 
ולחיים בפועל. יש לשתף את הציבור, לשאוב 
מחוכמת ההמונים ולקיים עשייה משותפת של 

הדרג הניהול והציבורי." 

בחודשים הקרובים תתפרסם החוברת החדשה - 
"שינוי 2016" - והחברים החדשים ייקלטו כחברים 
מלאים. זה יהיו שיאו של התהליך שעבר הקיבוץ 
בשנה האחרונה. השיא, אבל לא הסוף, אומרת 
חסיה. "אם רוצים לשמור על דבק ועל מכנה 
משותף ולחיות בקהילה שהיא משפחה מורחבת, 
יש לחזור על התהליך כל הזמן", היא מסכמת. 

היה צריך לפתח שפה. ללא שפה 
לשיח  אפשרות  ואין  חשיבה  אין 
ודיון. לקחנו שורה של מושגים, כמו 
"ערבות הדדית" או "חצר קיבוצית" 

ופרסמנו אותם בכל רחבי הקיבוץ
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היי, זו שוב אני, שירלי רוט. הכרנו במאמרים 
הקודמים שפרסמתי. עלי כבר סיפרתי קצת. 
המופלאה  המועצה  תושבת  שאני  למשל, 
שלנו וגרה בדביר. למשל שגם אני, כמו רבים 
שינוי  עשיתי  במועצה,  החדשים  מהתושבים 

ועברתי עם משפחתי מהעיר לקיבוץ. 

גם היום אני רוצה לתת לכם טיפים ומידע חשוב 
על שלב הכניסה לבית, לכבוד חברי הקיבוץ 
החדשים בשובל, שמקבלים מפתח בימים אלה, 
אבל לא רק להם. כל מי שבונה או משפץ וודאי 
מי שגר בבית ולא עשה בו שינוי זמן רב, יוכל 

לקרוא וליישם.

איך להפוך את הבית – לבית שלנו

בית הוא אוסף של פריטים שאנחנו אוהבים, 
בטקסטורות  בצבעוניות,  שמוקפים  פריטים 
לנו  גורם  בית  אותם.  שמשלימים  ובחומרים 
להרגיש נוח ונעים – בסוף יום עבודה ארוך, בסוף 
שבוע, עם כוס קפה ביד, בשקט עם עצמנו, עם 

חברים ועם המשפחה.

על כל בית להתאים את עצמו לבעליו. הטרנדים 
באים וחולפים, אבל הבית שלנו נשאר אתנו ועליו 
להתאים לנו במשך שנים רבות. קבלו את שלושת 

השלבים בדרך לבית מעוצב משלכם:

שלב 1 – אפיינו את הסגנון שלכם

היעזרו בספרי עיצוב, במגזינים ישראליים ומחו”ל 
מופלאה  אפליקציה   ,Pinterest את  ותכירו 
ששינתה את פניו של עולם העיצוב. כשתתקינו 
אותה, תוכלו להיחשף לאלפי לוחות השראה בכל 
תחום ובייחוד בתחום העיצוב וליצור לעצמכם את 
לוח ההשראה האישי שלכם, שישקף את טעמכם 

האישי ויעזור לכם בהמשך הבחירה.

לוח “השראה” של  צרו לעצמכם  טיפ חשוב: 
עיצובים שאתם ממש, אבל ממש לא אוהבים. 
זה לא פחות חשוב ככלי לעזרה בסינון הפריטים 

שתרכשו בהמשך.

2 – הגיעו לחנויות הנכונות, מוכנים  שלב 
 ומצוידים בכל מה שיסייע לכם ולמוכרים לעזור 
לכם בבחירה הנכונה. צאו לסיבוב בחנויות ולימדו 
את השטח - לאיזו חנות התחברתם מבחינת 
המראה, השירות, ובעיקר – המקצועיות. בחנות 
מקצועית יידעו לקרוא תכניות אדריכליות בצורה 
נכונה ולא ימכרו לכם ספה גדולה מדי לסלון רק 

כדי למכור.

טיפ חשוב: קחו עמכם את לוח ההשראה, אריח 

מריצוף הבית וכל פריט צבעוני מהבית, על מנת 
להתאים אליו את הרכישות החדשות.

3 – טפטים, צבעים וחומרים שונים  שלב 
לחיפוי הקירות

הדגשה של קירות מסוימים בגוון שונה נותנת 
חיים ואופי לבית. אל תפחדו מצבעים חזקים, גם 
לא בחללים קטנים. כשהצבע נבחר נכון, מתקבל 
שדרוג מופלא לחלל, ללא מאמץ ובעלות שולית. 

לא פחות חשוב - צבע ניתן להחלפה בקלות.

הדגשת הקירות בטפטים או חיפויים אחרים היא 
עשירה יותר ונותנת מראה ייחודי, שמדגיש את 
מה שרציתם לבטא בחלל ומאפשר לקשור את 

הפריטים בחלל בצורה הטובה ביותר. 

לאזורים  החיפוי  את  לייעד  כדאי  חשוב:  טיפ 
התחומים בנישה, מכיוון שהגבולות של הנישה 
מדגישים וסוגרים יפה כל חיפוי. ניתן לייצר נישות 
כאלה באמצעות תוספת פשוטה של בניה בגבס, 

בכל שלב של הבניה או השיפוץ.

והעצה החשובה מכולן: אל תתפשרו על עיצוב 
נכון עבורכם ורק עבורכם – היו נאמנים לעצמכם 
ולטעמכם ולכו עם זה עד הסוף. בסופו של דבר, 

אתם חיים בבית הזה.

וזה הרבה יותר פשוט ממה שנדמה לכם.
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שירלי
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