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 ,  שלום לכולם
 

אני מקווה שנהנתם עד ? שלומכםמה ! קדימה, גיליון השלישי של הבועה יוצא לדרךה    

מה אני בטוחה שלכל אחד יש ! תתעוררו, שלכםלכתבות ויצירות אני עדיין מחכה , עכשיו  

.תנצלו אותה, יש לכם במה. כל העולה על דעתכםהדרך להביע  להגיד וזו היא בדיוק  
 

עשיתי טעות גדולה וחשבתי לתומי  אז . רציתי לשתף אתכם במעשיי ביום ההעצמאות
.  הכינרת -שלנו שאוכל להנות מחופשה רגועה ומהנה באחת מפלאי הטבע היפים במדינה 

נתקלתי . הבנתי שהמילים רגוע וחופש לא כל כך מתאימות לאיזורכשהגיע הלילה אט אט 
?  אוכל. לחוף זה אלכוהולהביאו איתם בחבורות של נערים ונערות שהדבר היחיד שהם 

מכל עבר החלו גנרטורים . שיש שתייה חריפההעיקר , לא צריך? אוהלים? שמיכות? מים
ככל  . שמאלמצד פופ , מזרחית מצד ימין. הקיפו אותנווסגנונות מוזיקה שונים לצעוק 

מעבר לכך שעצוב היה לי לראות את הנוער  . רק החמירשעות הלילה זה שעבר זמן והגיעו 
הייתה חוסר  לי התופעה שהכי הפריעה , בזולתהתחשבות ומפגין חוסר , מגדף, מקלל

החזיקה  המוזיקה  -קמנו עד כמה שניתן להגיד )שקמנו בבוקר . השמירה על נקיון הסביבה
הושלכו  המים בתוך , אריזות חטיפים, שתייההקיפו אותנו בקבוקי ( בוקרעד חמש לפנות 
זורקים  מדוע אינם לאחד הנערים הערתי . לאשקיות ומה , פחיות רדבול, שאריות אבטיח

  . צעק עליי ואמר לי לא להתערבמצדו הוא , לידםהנמצא ממש את האשפה לפח 

! יש רק אחתוכינרת , הסביבה שלנוזו . אכפת ליכי . נעלבתי  
 

יתן תשומת לב להשלכת האשפה  אחד ואחד מכם לבקש שכל זו אשמח בהזדמנות 
ביחד נשמור על עולם  . ולהשלכת בדלי הסיגריות במאפרות, למחזור הבקבוקים, בפחים

מידי יום הנזרקת הרב שנגרם כתוצאה מכמות הפסולת לא אציין  את הנזק . יותרנקי ויפה 
.מכיוון שזהו נושא בפני עצמו שיש לטפל בו  

 

.  של מדינת ישראל 64-השאתם נהנתם יותר ממני ביום העצמאות מקווה   
והשתתפות הערות , אופטימית זו מאחלת לכם קריאה מהנה וממתינה לתגובותבנימה 
.שלכם  

 
  

 ,שלכם
 נטע נתיבי



  על ומחינו הרחובות את פקדנו שעבר בקיץ
  מחירי נגד התקוממנו  .בארץ המחיה מחירי
  מול אל גם היתר ובין קבלןה עובדי ן"הנדל
  כמו בסיסים מוצרים של מחירים עליית
 .'קוטג

  לרחובות רבבות הוציאה אומנם המחאה
  הייתה לא כאילו נגמרה מאוד מהר אך

 .במחלוקת שנויות תוצאות עימה והביאה
  של לזירה נכנסו לכאורה הרגיעה בזמן

 עליית גם והבריאות הדיור נגד המחאה
  עלו החשמל מחירי .החשמל מחירי

   .התקוממות למנוע בכדי בהדרגה

  ובאוגוסט 4.72% 2011ב .לפעימות העליה את חילקו אחת בפעם 30%ב לעלות במקום
 בנו שנזפו ותקע שקע את הפסקה ללא שידרה החשמל חברת  .9.89% עוד האחרון
  כפרס וקיבלנו להם להענות חובתנו את הרגשנו ואנו ,בחשמל לחסוך כיצד אותנו ולימדו

  הלא ,הניכרת לעליה העיקרית מהסיבה להתעלם אפשר אי .החשמל מחירי עליות את
  מצרים אשתקד שם שהתרחשה המהפכה לאחר .ממצרים הטבעי הגז אספקת אי היא

  ייצור מעלות מורכב משלמים שכולנו החשמל מחיר .הטבעי הגז אספקת את הפסיקה
   .עתידי ופיתוח שוטפת תחזוקה ,החשמל

 
 
 
 
 
 
 

  בכדי מתחרה חברה קמה לא למה השאלה נשאלת
 כפופים אנו - החשמל חברת כמו מונופול להפיל

  מול אל אותנו נשים ואם מכתיבים שהם למחירים
 גבוה ישראל במדינת החשמל מחיר ,אחרות מדינות
   .'וכו קנדה אוסטרליה ,הברית מארצות בהרבה

 
 את להפחית בכדי ליזום שניתן פתרונות מגוון ישנם

  השקעה לדוגמא .החשמל חברת של שליטתם
  להוריד ובכך מ"המע את לבטל או סולרית באנרגיה

 חברת טוענים כך 2013 בשנת .הרב המחיר את
 קידוח - "תמר" מחברת גז אספקת תגיע ,החשמל

 .בחזרה ירדו המחירים וכך חיפה ליד הנמצא טבעי



 וחריגה הספיק המימון היום עד .לאדם ₪ 110 הוא החשמל מימון הסטודנטים במעונות
 מבחינים הסטודנטים (ב"תשע) השנה מתחילת .מיוחדים במקרים התרחשה בחשמל

  המחירים עליית .בחשמל החריגה את בגרפים בפניהם הפורשים בדירותיהם במכתבים
  .בישראל בית בכל כמו הסטודנטים במעונות מורגשת

 

  מחיר את והעלתה הבאה המגורים שנת לקראת מוכנה כבר המעונות מנהלת לוין ענת
 להפחית שנוכל מנת על .יעלה דייר לכל חשמל מימון כך י"וע ₪ 880ל ₪ 850-מ השכירות

 .לחסוך לכם שיעזרו דרכים מספר להלן חשמל בזבוז ולמנוע החריגה את

 
 כיבינו שכאשר לחשוב נוטים רובנו - מחשבים

  מסתבר .בחשמל חסכנו המחשב את
  רב חשמל צורכת וההדלקה הכיבוי שפעולת

 .שינה  במצב מחשבכם את השאירו !מאוד
 

 הקפידו .האויר מיזוג ואיתו הגיע הקיץ  - מזגן
 לא שמזגנכם בכדי החלונות כל סגירת על

 המומלצות המעלות .המידה על יתר יתאמץ
 .24-25 הן בקיץ

 
  יותר ארוך חיים מאורח נהנות פלורסנט  נורות  .בחשמל חוסכות המעונות נורות  - נורות

 .הלוגן בנורות  שימוש לעשות לא  השתדלו .רבה אנרגיה וחוסכות אחרות  מנורות
 

  במקלחות  .טבעית סולרית מאנרגיה ותהנו הדוד את כבו החמים בימים  -  השמש דוד
 .זמן  לאורך  חמים  מים על  תשמרו  וכך  חפיפה  בזמן  הברזים  את  סיגרו

 

  ,המקרר מאחורי חום יצטבר לא כך מהקיר מסויים במרחק המקרר את הציבו  - מקרר
 .רב בחשמל ולהשתמש יותר רבה בעוצמה לקרר מהמקרר  הדורש דבר

  כלום .בשעה פעמים מספר המקרר פתיחת פעולת את מכירים וכולם פה כבר המבחנים
 .צריך  כשבאמת  המקרר  את  ופתחו  זה  מהרגל  המנעו  ,במקרר  משתנה  לא

 ?אז איך חוסכים



 
 מבשרת היא .בחלון ציפור לי יש ,כלל בדרך בה מתעוררת שאני שעה לא זאת - 5:20

 ,לישון תלכי .בראש מחשבות מלא לי עוברות .שלי בחלון דווקא ?לבד ציפור ככה ?משהו
  .בתיק פריט עוד לארוז שכחתי שיט .לקום צריכה שאת עד שעתיים לפחות עוד לך יש

  והקטע יום כל ,בראש השבוע ימי כל את מעבירה אני .לחשוב לי מפריעים שלה הציוצים
 זה מנגינה באותה הזמן כל מצייצת היא ?מיותר ?יעיל ?לאט ?מהר ?היום יעבור איך .שלו

   !!!די טוב ?בכוונה
 

 אלך אני !עייפה תהיי את,עצמי את לשכנע מנסה אני ,לישון תחזרי .מוגזם כבר זה - 5:40
 אז לישון לי לגרום הוא תפקידך יקרה מיטה .שלי במיטה שוב ואני מים שתיתי .לשתות
  זה מה ?מחר אלבש אני מה .לישון מצליח שלא אדם בן כאן יש !הלו !לעבוד תתחילי

   .קצר למכנס אחליף אני  .לי חם !לישון לחזור צריך ?חשוב
 

  אוהבת אני .קיץ .מה יודעת לא או מדברת או חושבת היא גם כאילו ,שם עוד הציפור - 6:01
  לה יש גורליות החלטות כבר איזה ?לה רע מה .הזאת הציפור כמו .קליל הכל ,הקיץ את

 .מוטעות או נכונות ,מהחלטות בנוי הכל בחיים מסויים שמשלב מרגישה אני ?להחליט
  בפעם להחליט לומדים אנחנו המוטעות ומההחלטות העתיד את לנו סוללות הנכונות

  ?להורים הביתה לחזור ?הבאה שנה עם מה .החלטות .הנכונה ההחלטה את הבאה
   ?שקט קצת אפשר .שקט .לחגיגה הצטרף שלי החתול ,מיאו ?דירה לשכור ?לחסוך

 

  חושבת אני בשמיים ציפורים רואה כשאני .לחלוני נוספת ציפור הגיעה כותבת בעודי - 6:35
 .אליי תבוא הציפור בוקר וכל הלוואי .מהכל חופש ,חופש על

 



 לתקשורת 'א שנה סטודנטים ?מכירים אתם שוורצמן וארנון פרתי מעיין את
  להרים לנכון מצאו ועבודה התנדבויות הלימודים לחץ ובין במעונות המתגוררים

 .דופן ויוצאת ייחודית רדיו תוכנית לאויר
 

  
 התכנית לאויר עלתה הסמסטר בתחילת  

 התכנית ."יזרעאל קול" 106 ברדיו החדשה
 אותה המעבירה פרתי מעיין של בהגשתה
 ארנון .לשמוע שכיף ובקול בטבעיות ,בקלילות
   .המוזיקה את עורך הניסיון בעל שוורצמן
 את איתם לפתוח שירים משלבת התוכנית

 ,המוזיקה מעולם צבע כתבות עם יחד הבוקר
  ממש שיצאו ואלבומים סינגלים ,חדשים כוכבים

   .עכשיו
 
 

  - 10:00 ועד 8:00 השעה בין בבוקר חמישי ימי
  גם במה הנותן מרתק מוזיקלי למסע הכנסו

  כדאי לא ,העשורים מכל וותיקות לקלאסיקות
 !לפספס

 

  אל בדרך או ,העיינים את שפתחתם איך אז
  או 106 אל להתחבר לשכוח לא המכללה

   האזינוו  האינטרנט באתר

 .הנאה מובטחת. החי של התכניתלשידור 
 

 . שארנון ומעיין זקוקים לעזרתכם במציאת שם לתכניתםמכיוון שם התוכנית לא צויין 
את ההצעות לשמות ניתן לשלוח . הם פתוחים להצעות ורעיונות ורוצים לשמוע את דעתכם

 .לכתובת המייל  

 
 .מערכת העיתון שולחת ברכות לרגל התוכנית ומאחלת הצלחה בהמשך הדרך

  



  עם אמיתי לפאב הפך המעונות מועדון .מהדירה לצאת זה לעשות צריכים שהייתם מה כל
  כרטיסים חולקו אלחנן של בבר ,לבמה ועלה שיר בחר שרצה מי כל .וקריוקי ביגלה בר

  היה הערב .ארצי שלמה של החדש בדיסק לזכות יכולתם שבה בהגרלה להשתתפות
 .הישראליות לקלאסיקות אותנו החזיר והקריוקי במיוחד מהנה

 יום אחרי ."5 ועצבני מהיר" הסרט הקרנת
 הראש על עבודות והמון ארוך לימודים

 אל ולהיצמד מהמציאות לברוח קצת יכולנו
 .גדות גל עם יחד המסך

 ספורט ותזונה . גם המעונות מקדמים בריאות
 בריאותי לערב אותו והפכנו הרגיל הזומבה שיעור את שדרגנו .חיים מאורח חלק הם נכונה
 במועדון .בריאותיים הסברים עם פליירים שחילק הלל מטעם דוכן הוצב בכניסה .ייחודי
  ועוד תפוח ,מלון ,שקדים ,גרנולה ,מיוגרט להנות יכולנו שבו אמיתי בריאות בר הוקם

 שכחנו ולרגע אמיתית למסיבה הערב את הפך שוורצמן ארנון יי'דיג .טובים דברים
 .כשנהנים מהר עובר הזמן .למהנה הפכה קלוריות שריפת של שעתיים .בספורט שמדובר

 הגיע הערב שיא !לוהט בעומר ג"ל ערב .המעונות דיירי את לכבות יצליחו לא כבאים אלף
  אחד כל .מוכרים בשירים במדורה היושבים את ליווה הלל מטעם מתופפים מעגל כאשר

 הערב .כולם של הפעולה שיתוף את לראות כיף היה .תופים על ביצועיו את לשפר יכל
 ג"ל פשוט .במדורה לצלות שיכולנו מרשמלו וכמובן מאפים ,פיצות - טוב בכל מלא היה

 .מהסרטים בעומר



   -'יום ב 28.05
 .2012דיירי המעונות מתחרים על תואר שף המעונות  –סטודנט שף 

 
   -'יום ג 05.06

אתם מוזמנים לטקס הענקת מלגות לחברי וועדות תרבות   –טקס סיום ועדות 
 .ומשמעת

 
  -' יום ד 06.06

Blinday -  הרצאה לכבוד יום העיוור מטעם האגודה למען 
 .עיוורים הנעזרים בכלבי נחייה

 
   -'יום ב 18.06

 ....פרטים בהמשך!!! מסיבת סוף סמסטר מטורפת
 





בגדים  , אנרגיות. ככה יוצאים לטיול
!  האלה בהחלט מיוחדותהבנות . ספורטיביים

 !שיק

 שיק

ספורט  ? מכנס אלגנט וחולצת טריקו
 .שוק! באופנהאלגנט כבר מזמן לא 

התכלת טורקיז  הקיץ הגיע ואיתו צבעי 
תשומת  שיותר מושך ורוד והכל כמה 

בהחלט הבין שהקיץ הגיע ישי . לב
   !! שיק כפול.  עצמו והתאים את 

 שיק

 שוק



 




