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אזרח  כל  שכמעט  מקום  יש  ״אם 
בעולם היה רוצה להיות בו כרגע, זה 
ישראל. ולא כל מקום בישראל, אלא 

באשכול.״

 את הדברים האלה אמר לנו השבוע ד"ר 
הבשור  מעין  אפידמיולוג  גפנר,  יפתח 
נגיף  על  המחקר  בלב  היום  שנמצא 

הקורונה. יפתח התכוון בכך, 
בין היתר, לנתונים הנמוכים 
החולים  מספר  של  יחסית 
באשכול והיעדר מקרים של 
הקהילה.  בתוך  הידבקות 
במידה  קשורה  זו  מגמה 
ובמשמעת  באחריות  רבה 
תושבי  שמגלים  העצמית 
על  הקפדה  ידי  על  אשכול 
גם  היא  הכוונה  ההנחיות. 
לנו  שמאפשרים  למרחבים 
קצת 'אויר לנשימה' בביתנו 
ההנחיות,  את  להפר  מבלי 
וכמובן לחוסן שמאפיין את 

תושבי אשכול.

של  המרכזי  הסיפור  וזה 
משבר  סביב  אשכול 
שלנו,  החוסן  הקורונה. 

שהמרכיבים הבולטים בו הם הקהילתיות 
הערבות  שלנו,  והחזקה  הייחודית 
ההדדית והניסיון שלנו בהתמודדות עם 

מצבי חירום.

משבר הקורונה מציף ומשקף לנו במלוא 
העוצמה את הערכים של קהילת אשכול 
קהילה  שאנחנו.  למי  אותנו  שהופכים 
חמה, חזקה, איכותית, אחראית, אוהבת 
יכולים  אנו  אלה  כל  בזכות  ומלוכדת. 
עלינו  שנכפה  המשבר  עם  להתמודד 

בצורה מיטבית. 

ההנהגות  המשבר,  פרוץ  עם  מייד 
גודל  את  הבינו  צח"י  וחברי  היישוביות 
עם  יחד  ביניהם,  פועלים  והם  האירוע 
המועצה בשיתוף פעולה הדוק, יומיומי 
ופורה. כולם התגייסו באופן מוחלט כדי 
בריאות  את  ובראשונה  בראש  להבטיח 

לתושבים  לספק  זאת  ולצד  הציבור, 
במציאות  ביותר  הטוב  המענה  את 
המאתגרת שנכפתה עלינו, שכמותה לא 

ידענו.  

מרוח  שוב,  ומתרגשים,  נחשפים  אנו 
אנו  התושבים.  של  והנתינה  ההתנדבות 
דוגמאות  אינספור  יום  מדי  מקבלים 
רגישות  סולידריות,  של  הישובים  מכל 
שלנו  האוכלוסיות  מול  בעיקר  וחמלה. 
אוכלוסיית   – כעת  יותר  לכך  שזקוקות 

הקשישים, תושבים עם צרכים מיוחדים, 
נזקקים ונוער בסיכון. אף אחד מתושבי 
אשכול לא לבד. לכולם יש מענה, קהילה 
דואגת  מאחוריהם,  שעומדת  ומועצה 

להם ומחבקת אותם.

לצוותי  להודות  רוצה  אני  זו  בהזדמנות 
המועצה המסורים שלנו, שפועלים סביב 
כדי לתת את השירות  השעון 
הכי טוב שיש לתושבי אשכול. 
מורגלים  המועצה  צוותי 
בחירום, אך אנו כעת בחירום 
המועצה  צוותי  אחר.  מסוג 
ובחשיבה  ביצירתיות  פועלים 
'מחוץ לקופסה' כדי להתאים 
המועצתי  המענה  את 
מכל  ושונה  חדשה  למציאות 
מה שהכרנו. נמשיך למלא את 
באחריות,  למענכם  תפקידנו 

במסירות ובאהבה.

המיתולוגי   232 לעיתון  תודה 
ולצוות  אבני  לארנון  והאהוב, 
הכותבים הוותיקים שהתגייסו 
להפיק  לבקשתנו  ונענו  מייד 
המצב.  לרגל  מיוחד  גיליון 
ובית,  בית  לכל  שיגיע  עיתון 
ברחבי  למה שקורה  אותנו קצת  יחשוף 
של  נוספים  רגעים  לנו  ויספק  המועצה 
יחד קהילתי בין דפי העיתון. התגעגענו!  

המשיכו  מהנה.  קריאה  לכם  מאחל  אני 
ההנחיות  על  ולהקפיד  אחריות  לגלות 

שמוכיחות את עצמן!

הרבה בריאות וחג שמח

גדי ירקוני

המשבר משקף לנו את הערכים של קהילת אשכול 

התארגנות בעין הבשור לקראת חלוקת פרחים ועציצים 
- מחווה לחברים בודדים במושב

כחלק  נולד   232 של  הזה  הגיליון 
המעיק  החלל  את  למלא  מהמאמץ 
שנוצר  הקהילתית,  בתקשורת 
הפרדוקסלית  מהמשוואה  כתוצאה 
ממשלתנו,  ראש  כדברי  שבה, 

"אהבה היא ריחוק".

יפעת  המועצה.  מכיוון  באה  היוזמה 
הדוברת חיפשה דרך ללכד את הקהילה 
בימים  גם  שותפות  של  מסר  ולהעביר 
מנותק  מרגיש  לעצמו,  אחד  כל  שבהם 

ותלוש ובעיקר בודד.  

בלתי  כמשימה  נראה  זה  בהתחלה 
אפשרית – להפיק עיתון קהילתי מתוך 
הסגר, כשהתקשורת בין חברי המערכת 
– ארנון, עטר ואני – מתבצעת בטלפון, 
קהילה  עבור  ובוואטסאפ,  במייל 
ברשתות  בעיקר  שנמצאת  מסתגרת 

החברתיות. 

קצת חששנו, אבל אנשים למודי אתגרים 
אנחנו – ויצאנו למשימה. 

שיצא  העצלן  לחתול  פנינו  ראשית, 
לרגל  להתגייס  ממנו  וביקשנו  לפנסיה 
מנהיגותי.  משהו  ולהגיד  המשבר 
קמפיין  ושיגר  "זרם"  הוא  לשמחתנו, 
לכתוב  לציבור  פנייה  שכלל  רשת 

ולשלוח תמונות. 

ויחד  לזרום,  התחילו  הידיעות  עבד.  זה 
איתן גם קריאות שמחה וירטואליות על 
היוזמה ועל הופעתו החוזרת של החתול 

במחוזותינו. 

אנחנו מצידנו שמחנו על ההיענות, אבל 
שהגיעו  מהחומרים  שהרבה  חששנו 
אלינו כבר בהתחלה יהיו 'פג תוקף' עד 
ליציאת העיתון. זו הסיבה העיקרית לכך 

והרעיונות  התמונות  מהפניות,  שחלק 
דבר  של  בסופו  נשארו  אלינו  שהגיעו 
 - הופיע  ולא  ששלח  מי  לכל  בחוץ. 

תודה, וסליחה. עזרתם לנו מאוד.

ויעל  נתן  בן  עפרה  התגייסו  בהמשך 
של   "8 "צו  למהדורת  הלחמי  בית 
העיתון, וקיבלנו מהן כתבות על תחנת 
הסגר  שגרת  ועל  אשכול  של  הרדיו 
דני  נפשות.  עשר  בת  משפחה  בבית 
ברזילי, יובל רויטמן, לירז עשור ויונתן 
סיגל - כתבו לנו טורים, כותבים נוספים 
מתוך  ונבנה.  הלך  והעיתון  התגייסו 
סוג  הן  מודעות  כאלו  שבימים  ההבנה 
של שירות לציבור הצענו שטחי פרסום 
ומפה  בחינם,  ואפילו  רצפה  במחירי 
לשם... התוצאה לפניכם. טעם של פעם 
עם תוספות חדשות, קצת בלגאן והרבה 

אשכול.  קהילת  אנחנו,   – מוכרות  פנים 
אמיץ  חיבוק   – שלכם  הוא  הזה  הגיליון 
לחיות  שנאלצת  מלוכדת  קהילה  של 

בנפרד. 

עם  שחוגגים  לאלו  גם  וכשר,  שמח  חג 
עשרה בני משפחה וגם למי שישמע את 
הקושיות של הנכדים ב"זום". עוד יבואו 
 – שיגיעו  עד  אבל  מאלה,  טובים  ימים 

נשמור על ה"יחד" שלנו גם מרחוק. 

לנשום  ידיים,  היטב  לרחוץ  תשכחו  אל 
עמוק ו... תהיו בקשר.

 

דקלה קיי )שטרן(

הפקת עיתון בתנאי סגר? משימה מאתגרת. נלך על זה
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מקימי הליגה האזורית 
בכדורגל הפכו ל"סיירת 

קורונה" המסייעת למבוגרי 
הקהילה.

"הווירוס עם השם של הבירה 
האהובה שהכרנו קצת קלקל 
את התוכניות," מספר אמיר 

טמסוט מישע. "לפני כמה 
חודשים החלטנו, אני ועוד 

כמה משוגעים לספורט, 
להקים ליגת כדורגל במועצה 

כדי לעורר את הקהילה 
וליצור עניין. הצלחנו – הקמנו 

ליגה אזורית שהיו אמורים 
להשתתף בה 149 שחקנים 

מכל רחבי המועצה, אבל 
אז הגיע הווירוס ואירוע 

הפתיחה בוטל." 

הדרך לליגה הייתה רצופה 
כוונות טובות שרק חיכו 

להתממש. "בתהליך ההקמה 
גיליתי שיש לנו קהילה 

שצמאה לנתינה, קהילה 

תומכת ומתנדבת, מחלקת 
ספורט ומרכז צעירים 

שבראשם מתפקדות שלוש 
נשים מדהימות. המסע הזה 

נקטע, אבל אני כבר לא 
יכולתי לעצור."

וכך הוקמה "סיירת קורונה", 
המורכבת מ־12 מתנדבים 

מהאזור שבזמנם הפנוי, בין 
העבודה למשפחה, בוחרים 

להירתם ולעזור למבוגרי 
הקהילה. הם מניידים 

ארוחות, קניות וציוד רפואי 
ובימים הקרובים מכינים גם 

חבילות "קמחא דפסחא". 
"החיוך, המבט והתודה 

שאנחנו מקבלים הם כמו 
חיבוק חם, וזו התמורה הכי 

גדולה שאנחנו יכולים לקבל. 
עוברים עלינו ימים קשים, 

אבל הקשר ותחושת השייכות 
לקהילה רק מתחזקים. אני 
גאה להיות חלק מקהילת 

אשכול."

ליגה של מתנדבים 

משהו מתבשל 
פה

צוות מרכז הצעירים 
חבר למשרד לשוויון 

חברתי וביחד הפיקו פרויקט 
בין דורי – סיפורי מתכונים 

שעברו מדור לדור. "סיפורי 
המתכונים של אשכול" נולד 

במסגרת תוכנית ממשלה של 
המשרד לשוויון חברתי כחלק 

מתחום מעורבות חברתית, 

שמטרתו חיזוק הקשר הבין 
דורי בקהילה. המתכונים 

שבספר עברו, ברובם, 
מדור לדור, חלקם קשורים 

בהיסטוריית העלייה לקרקע, 
בחלוציות, במסורת יהודית 

ובהווי ההתיישבות החקלאית 
העשירה של אשכול. 

הסיפורים תועדו, המתכונים 
צולמו והכול נערך ונעטף 

לכדי ספר צבעוני ומלא חיים 
וטעם. יש למה לצפות. 

כל בית צריך 
מרפסת

לאיטליה יש את שירת 
המרפסות, באור 

יהודה עושים קריוקי, אבל 
בשדה ניצן הלכו על קונספט 
בתנועה: מסיבת רחוב ניידת. 

"עירית נחמוביץ' התקשרה 
אליי יום אחד, אמרה לי 
– תנגנו במרפסת, תעשו 

שמח לילדים! אבל אמרתי 
לה שמהמרפסת שלנו זה 

פחות אפקטיבי. חשבנו קצת, 
ואז החלטנו ללכת בכיוון 
של מסיבה על גלגלים." 

רביב חיים משדה ניצן, מי 
שהיה הדי-ג'יי המיתולוגי 

של "האסם" בימי הניינטיז 
הפרועים, מספר על היוזמה 

שארגנו במושב. "חיברנו 

עגלה לטנדר. הנהג היה עדי 
חמאווי, השכן שלי, העמסנו 

מערכת הגברה והבן שלי, 
תובל הביא את מערכת 
התופים שלו. הוא היה 

אטרקציה, כולם עפו עליו. 
נסענו לאט במושב, אנשים 

יצאו למרפסות והתחילו 
לרקוד."

לא פחדתם שיקפצו על 
הטנדר ולא ישמרו נגיעה?

"רוב האנשים שמרו מרחק. 
הילדים קצת התקרבו, אבל 
כולם מודעים להגבלות. אין 

מה לעשות".

 התגובות היו נלהבות, 
והטנדר יצא לשידור חוזר 
בפרברי שדה ניצן כעבור 

כמה ימים. מכאן ועד יוזמה 
מועצתית הדרך הייתה קצרה 
– ביום חמישי, 26 במרץ יצא 
ואן השמחות של ברוך ביט 

בוקס לסיבוב קצבי ו"מרים" 
בכל יישובי המועצה, בשיתוף 

פעולה עם המרכז הקהילתי. 
הנהג היה רבש"ץ מגן, ברוך 

כהן, וניסן קלדרון מסופה 
היה על המוזיקה במסע 
"הופעות" שכלל גם את 

בסיסי הצבא באזור.

דקלה קיי שטרן

חתונה בימי 
קורונה א'

התקנות החדשות שאסרו על 
התכנסויות של מעל 

לעשרה אנשים קלקלו 
לא מעט תוכניות והשביתו 

הרבה שמחות, אבל תושבי 
בני נצרים לא יתנו לווירוס 

לנצח: תוך 24 שעות הם 
ארגנו חתונה לבן היישוב, 

שלמה אודם, עם בחירת ליבו 
חן. התושבים יצאו לחצרות 

בשירה וריקודים וליוו את 

הכלה משער היישוב ועד 
לחופה, משמחים את בני 

הזוג שהתרגשו עד דמעות 
מהחיבוק החם שקיבלו 

מהקהילה. מזל טוב!

מרים רייס רוטקוף

מחלקת הבריאות בהובלת הילה קטרי חילקה לכל צוותי המרפאות 
במועצה את ״צמח האושר״, כאות הערכה והוקרה על עבודתם המסורה 

והמאומצת למען תושבי אשכול. מתנה קטנה, עם מחשבה רבה 
מאחוריה. בתמונה: צוות המרפאה בקיבוץ בארי, עם צמח האושר

חתונה בימי 
קורונה ב'

מספרת סילבי שליט 
מקיבוץ ניר יצחק:

חצי שנה של תכנונים 
ורשימות ירדה לטמיון. 

האירוע שהיה אמור להתקיים 
ביום הראשון של שעון 

הקיץ – נדחה. עשרה ימים 
לפני המועד שבו היו אמורים 
להתחתן, החליטו בתי, מיכל 

ובחיר ליבה אסף לגשת 
לרבנות ולראות מה עושים 

עם החופה.

ב־18 במרץ הם נכנסו 
למשרדי הרבנות, ובצוהריים 

כבר אמרו להם: החופה 
תתקיים מחר בארבע וחצי, 
ועדיף להקדים לפני שיהיה 

סגר. 

הרב שאיתו נפגשו לקראת 
האירוע המקורי, הסכים 

לקיים את הטקס בהתראה 
קצרה, וזהו – החתונה נקבעה 

להתקיים בנוכחות ההורים 
והאחים בלבד. מה לעשות, 

אילו החוקים. ובכל זאת 
בקשתי מאחי שיצלם, כי 

חשוב לייצר זיכרון לימים 
טובים ושמחים יותר. 

התקשרתי לענת קטרי 
מצוחר ואמרתי לה: אני 

חייבת עוגת חתונה למחר, 
דחוף! איזו עוגה היא אפתה... 

ממש חגיגה! 

מזל טוב לזוג המתוק שלנו, 
שנהיה בריאים ונזכור תמיד 

ש"האהבה מניעה את השמש 
ואת הכוכבים" )דנטה(. 

מחלקת החינוך במועצה בראשות 
אבי יאנוס חילקה לכל ילדי 

הגנים ערכת יצירה מושקעת 
לימי "חופשת הקורונה". היצירה 

כללה מכתב אישי מהגננת, 
ודרישת שלום קטנה מימי השגרה 

הרחוקים. 
בתמונה: אופיר גולן מגן "רקפת" 

בעין הבשור.

השיירה עוברת והחברים נוכחים

בקיבוץ רעים שהשער שלו 
צמוד לכביש 232,  החליטו  
לא לקחת שום סיכון והציבו 

מתחילת תקנות החירום 
שמירה על השער במשך כל 

היום והלילה. 
השומרים עוצרים כל נהג 

שמבבקש להיכנס ובודקים   
את החום שלו בעזרת מד 

חום איפרא אדום. אם חומו 
תקין הוא נירשם ונכנס אם 

לא - אז לא.
בתמונה אורנה נעמתי 

מכוונת לנהג את 'האקדח' 
ישר בין העיניים.

 

וגם זה קרה החודש: האירוסים פרחו במלא הדרם. )ראו עמודים 10 - 11(
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מחזקים
איך שומרים על קהילה 
בימים שבהם אי אפשר 

להתקהל? יוזמות קטנות 
ומרגשות בכרם שלום 

מחזקות את הקשר בין 
החברים: הדף היומי שבו 

מתעדכנות מדי יום חידות, 
רעיונות ליצירה וד"ש 

ממישהו אהוב שלא נמצא 
כרגע; משהו קטן וטוב 

לשבת – בדומה למשחק 

גמד-ענק, שבו מגרילים שם 
של משפחה ושולחים פינוק 

קטן שיחמם את הלב, ערכות 
יצירה לילדים וקליפ קהילתי. 

"כל משפחה קיבלה משפט 
מהשיר 'מחכה' של עברי 

לידר," מספרת ברוריה קרני 
הדס. "הצטלמה ויצרנו קליפ 

קהילתי שמאפשר לנו קצת 
לראות זה את זה." את הקליפ 
אפשר לראות בדף הפייסבוק 

של היישוב. 

אהבת חינם בימי 
קורונה

כותבת גל בן־דור מעין 
הבשור: "משבר הקורונה 

השאיר חקלאים רבים עם 
סחורה שלא ניתן לשווק, 
ביניהם גם ההורים שלי... 

רונית )בתמונה( ועמרי 
כהן מעין הבשור. השיווק 

לאירופה הופסק, פרחי 
הטווידא והאדמוניות הלכו 

ומילאו את המקררים והמצב 
נראה רע. ההורים שלי 

התחילו לחשוב בכוונים 
אחרים, צילמו סרטון והעלו 

לרשתות החברתיות, בתקווה 
שעם ישראל יתגייס. ואכן, 

הזמנות רבות התחילו להגיע. 
בעזרת חברים טובים ריכזנו 

את ההזמנות ביישובים 
שונים בארץ והצלחנו לשווק 
כמות גדולה של פרחים. בין 

כל הטלפונים וההודעות 
היו גם הזמנות מסוג אחר, 

כאלה שריגשו במיוחד – עוד 
ועוד אנשים ביקשו לרכוש 

זר ולפעמים גם יותר מאחד 
עבור בני הגיל השלישי. לא 

מדובר בקונים תושבי האזור, 
אלא באנשים מרחבי הארץ 
שפשוט רצו לשמח לא רק 

אותנו אלא לפחות עוד אדם 
נוסף. וכך, בשישי בצהריים, 
בעזרת מספר מצומצם של 
בני נוער מהמושב, חילקנו 

25 זרים לשבת לבני הגיל 
השלישי החיים לבדם. ריגשנו 

והתרגשנו!

במושב יבול ארגנו פרויקט פינוקים בסגנון גמד-ענק, שנקרא חיבוק 
)מרפק( לשבת. התושבים הכינו עוגות, חלות ועוגיות, פרחים ויין, סלט 

או תבשיל בצירוף מכתב או ברכה, רעיון למשחק או דפי עבודה. 

דברים טובים קורים גם בקהילת מושב ישע. גלית ואורי פטקין שימחו 
את כל התושבים כשחילקו להם זרי פרחים מרהיבים ביופיים. גלית 

קדוש הודיעה על נכונותה לבשל ארוחות לבני הגיל השלישי הזקוקים 
לכך, ואלעד סיטון הזמין את כל החברים לקחת קלמנטינות מהמכלים 

שהניח במרכז המושב. 

משפחות חדשות 
באבשלום 

הדמוגרפית  הצמיחה  צוות 
משפחה  כל  של  לביתה  מגיע 
חדשה ומעניק שי צנוע מטעם 
היישוב. בנוסף, הוחלט לחלק 
גם את מתנות חג הפסח לכל 

התפשטות  עקב  אב  בית 
שהוטלו  וההגבלות  הקורונה 
בעקבות המצב. יוזמה נוספת 
עציץ  של  חלוקה  הייתה 
בני  התושבים  לכל  פרחים 
של  תרומתו  השלישי,  הגיל 
עובד  אשר  התושבים  אחד 

במשתלה גדולה באזור.

טניה רוטברט )משמאל( מברכת את סילבי שליט )מימין, וגם מעמוד 5( 
לנישואי בתה מיכל. ברכה מ-2 מטר עם כפפות... 

חן מגבולות )משמאל( ועדן ממגן עובדות ב'פלאפל בריבוע'. 
העסקים: "קצת פחות", אבל יש לקוחות, חלקם קבועים ושומרים 

אמונים. ומה נשתנה? מזמינים מהדלת ומחכים בחוץ. כשהמנה מוכנה – 
נכנסים, משלמים ויוצאים.

פקד עמית לוי, 
קצין שיטור 

בקהילה )תחנת 
שדרות(. חבר 

נירים
מה נשתנה? 

"בשגרת 
הקורונה, אנחנו משתדלים 

תמיד להקדים את 
האירועים ואנחנו עכשיו 
במערך חירום מתוגבר. 

המשימות שלנו השתנו אבל 
עדיין הצלת חיים והגנה 
על האזרחים – קודמות 
לכל. מעבר לזה אנחנו 

משתתפים במאמץ העיקרי 
של אכיפת חוקי הבידוד 
ומניעת הפצת המחלה."

אתם מוגנים? 

"כן, אבל זה מדורג. מתחיל 
במסכה וכפפות בהישג יד, 

דרך אלכוג'ל לפני ואחרי 
מגע ויש לנו גם חליפות 

מיגון מלאות למקרה של 
צורך באכיפה שכוללת 

מגע. אכיפה כזו מתבצעת 
רק במקרה של זיהוי ודאי 

ואחרי שנגמרו כל דרכי 
ההידברות. בינתיים לא 

נאלצנו לזה."

איך בשדרות? 

"התושבים כאן מבינים 
היטב את ערכה של 

משמעת אזרחית. מי 
כמוהם, לצערנו, מבינים. 
וזה כמובן מאוד נוח לנו 

ולהם. זה מצמצם את 
העבודה ליותר הסברה 

והתראה בדרך כלל 
מסתפקים בזה."

ואיך חוזרים הביתה מיום 
כזה? 

"יש לנו נוהל של 'נשיקה 
נצורה', קודם משאירים 

את המדים במקום סגור, 
מתקלחים ומחליפים 

בגדים ורק אז משחררים 
נצרה בנשיקות וחיבוקים 

לילדים." )25 במרץ(.

גם קיבוץ צאלים נאלץ לשנות את הרגליו מקצה לקצה, וכמי שמגדירים 
עצמם כ"קיבוץ מתחבק" זה לא היה פשוט. כדי לשמור על קשר עם 

הקהילה הועברו סרטונים יומיומיים בכיכובם של התושבים הוותיקים, 
קבלות שבת וירטואליות וקליפים. בימים הראשונים, לפני הסגר 

המוחלט בוצע פרויקט קהילתי שבו נשתלו מעל 2000 פרחי נוי, ומעתה 
נושא את השם ''גני הקורונה''.
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תור כניסה למרכולית בניר יצחק

בינואר 2020 נפתחה היחידה 
לקידום נוער אשר פועלת 

בתוך בית הספר "נופי 
"הבשור". היחידה פועלת 

במסגרת ייחודית ואינטימית 
המספקת מענה לימודי, אישי 
וחברתי לתלמידים שעתידים 

לסיים 12 שנות לימוד ועד 
בגרות מלאה. מנהל היחידה, 
ערן סעד, מספר על תהליך 

ההקמה ועל הנסיבות 
שהביאו אותו לתחום 
העיסוק החשוב הזה.

"גדלתי והתחנכתי במושב 
יתד ולמדתי בבית הספר 

'הבשור'. לאחר סיום 
הלימודים יצאתי לשנת 

שירות בתנועת בני המושבים 
במועצה האזורית רמת הגולן. 

בשנת השירות נחשפתי 
לכוחות הטמונים בי ולאהבה 

הגדולה שמלווה אותי עד 
היום – עבודה עם בני ובנות 

נוער."

ערן התגייס לצה"ל ושירת 
במשך חמש שנים ביחידת 
חילוץ והצלה בתור קצין. 

במהלך שירותו הצבאי נפצע 
מירי של צלף מעזה. "זה 

היה במהלך מבצע 'עופרת 
יצוקה'. לתהליך השיקום 

הארוך שעברתי היה תפקיד 
חשוב בעיצוב האישיות שלי, 

כמו גם האחריות הגדולה 
שנחשפתי אליה כשהובלתי 

לוחמים, הן בשגרה והן 
בחירום."

ערן קיבל אות מצטיין 

נשיא המדינה לשנת ה־60 
בתור מפקד מחלקה. 

אחרי שהשתחרר מהצבא 
פנה ללימודי חינוך, וכיום 
הוא מחזיק בתואר ראשון 

בחינוך מיוחד וחינוך חברתי 
ובתואר שני בקידום נוער. 
בארבע השנים האחרונות 

הוא שימש בתפקידי ניהול 
שונים ב"קדימה", ארגון נוער 

המהווה מסגרת הוליסטית, 
תומכת ומעשירה לבני 
ולבנות נוער בפריפריה 

החברתית־גאוגרפית. 

"בשלב מסוים רציתי לחזור 
לקהילה של 'אשכול' ולתרום 

בחזרה לבני ובנות הנוער 
שלנו. נפגשתי עם זמירה בן 
יוסף, מנהלת 'נופי הבשור' 

התחלנו לחלום ביחד על 
מסגרת מיוחדת שתיתן 

מענה לתלמידים ולתלמידות 
שצריכים העצמה ותמיכה 

אישית כדי למצות את 
ההישגים האישיים שלהם."

נחישות להצליח
הרעיון הוצג בפני אבי 

יאנוס, מנהל אגף החינוך 
והוא נרתם מייד למשימה. 
"הוא קידם את הנושא בכל 
הכוח," אומר ערן, "יחד עם 

ברכתו ותמיכתו של גדי 
ירקוני, ראש המועצה ומנכ"ל 
המועצה, ניר ים." ערן מדגיש 

במיוחד את תמיכתן של 
צוות הקב"סיות )רוני מרודי 

ויעל כספי(, הנהלת בית 
הספר ומדור הנוער בהובלת 
דגנית לבנון. היחידה הוקמה 

בסיוע ובתמיכה של צוות 
קידום הנוער במחוז דרום – 
ד"ר רימה גלקין, המפקחת 

המחוזית, מאיר שמעון, 
מנחה פדגוגי וזהבה גולומב, 

מנחת חינוך טיפול.

"יש לנו 13 תלמידים 
מופלאים שמראים לנו בכל 

בוקר מהי אהבה אמיתית 
ונחישות להצליח בלימודים. 

מנהל ההשכלה ביחידה 
הוא אלכס אורלוב, ויש לנו 

שלושה מורים מדהימים – 
יגאל קצב, יסמין יוגב וליאור 

גלילי." 

ערן, בן 34, נשוי לטל ואב 
לארבעה ילדים – יאיר, נאיה, 

אריאה ונועם. הוא גר עם 
משפחתו במושב יתד.

איך אתם מתנהלים בימים 
לא פשוטים אלה? 

"גם היחידה שלנו עובדת 

במתכנות וירטואלית דרך 
שיעורים מקוונים. המורים 
נמצאים בקשר טלפוני יום־

יומי עם התלמידים. המשפט 
הכי מרגש ששמעתי היה 

'ערן, מתי חוזרים ללמוד? 
אנחנו מתגעגעים לצוות 

ולחברים.' אני מקווה שזה 
יקרה בקרוב, שנחזור לשגרה 

ונמשיך בעשייה החינוכית 
החשובה."

חינוך לפני הכול
היחידה לקידום נוער באשכול, שנפתחה רק לפני 

חודשים ספורים, עברה גם היא למתכונת וירטואלית 
וממתינה לחזרה לשגרה

זהר בן ארי, עין 
הבשור, אחות 

טיפול נמרץ 
בפגייה של 

"סורוקה"
מה נשתנה?

"אני עדיין עושה ארבע 
משמרות בשבוע, 

אבל בתקופה הזאת 
אני משתדלת 

לקחת כמה שיותר 
משמרות ערב. יש לי שני 

בנים, בן שש ובן ארבע ואני 
רוצה להיות איתם בזמן 

שהם ערים."

איך את מצליחה לתפקד? 
לשמור על ערנות? 

"אני מסוג האנשים שקל 
להם יותר לתפקד אחרי 

משמרת לילה. חוץ מזה, 
אחרי יום שלם איתם בבית 

אני עייפה הרבה יותר, 
משמרת לילה – קטן עליי."

איך מסתדרים בבית 
בתקופה הזו?

"בעלי עובד מהבית, 
ואנחנו משתדלים להיות 
עם הילדים כמה שיותר 

בחוץ. אנחנו מטיילים 
)הערה לשב"כ: הריאיון 

התקיים לפני 
שמגבלת ה־100 מטר 

נכנסה לתוקף( רוכבים על 
אופניים, ונפגשים רק עם 
המשפחה של אחי – ערן 

בן ארי."

איך התחושה בבית 
החולים? יש לחץ?

"במחלקה הכול מתפקד 
כמעט כרגיל, חוץ מהרגע 

שבו מגיעים ההורים. 
תמיד יש חשש, כי אנחנו 
לא יודעים איפה הם היו. 
אף אחד אצלנו לא נדבק, 

למזלנו, ואנחנו ממילא 
מאוד מקפידים על מסכות 

וכפפות וכל אמצעי 
המיגון. אני יותר חוששת 

לנסוע בהסעה מאשר 
להיות בבית החולים."

ערן סעד, מנהל היחידה

ה
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ם: 
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תמונות אביב

הטבע, כמו שרק הוא יודע, הפגין התעלמות מוחלטת 
מהמשבר העולמי ופרח במלוא הדרו. ביקשנו תרומה מאוהבי 

הצילום רבי הכישרון וקיבלנו טעימה קטנה מכל הטוב הזה. 
האביב המתעורר על מפתן דלתנו מזכיר לנו - עוד יבואו ימים 
שבהם "נלך בשדה" כמו תמיד, בדיוק כפי שכתבה המשוררת 

לאה גולדברג.
ֶלם ָנׁשוֹם ְוָרגוַֹע, ל ַהתֶּ ְמתְּ ֶאת ֵריחוֹ שֶׁ "ְוָנשַׁ
לּוִלית ַהזָּהֹב, ְרִאי ַהשְּׁ ֶמׁש בִּ ְוָרִאית ֶאת ַהשֶּׁ
ַע, ם ִלְנגֹּ ר בָּ ים ּוֻמתָּ ָבִרים ְוַחיִּ ּוְפׁשּוִטים ַהדְּ

ר ֶלֱאהֹב." ר ּוֻמתָּ ּוֻמתָּ

ם
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צילום:מרים מלכה

צילום: ירדנה מלקר

צילום: ירדנה מלקר
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צילום: אייל בריברם

צילום: אייל בריברם
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איזה  וזכרתם  בבוקר  קמתם 
בונוס.   – השאר  כל  היום?  יום 
ולאט  ומתארכים  הולכים  השבועות 
לאט אנחנו מאבדים קשר עם המציאות, 
זמנים  לוח  לנהל  היכולת  את  מאבדים 
מסודר ובאופן כללי מאבדים צלם אנוש. 
לא  מספר  יש  הזה,  הכאוס  בתוך  אבל 
שלא  סגולה  ויחידות  יחידי  של  מבוטל 
שוכחים להעיר אותנו בבוקר עם הודעת 
וואטסאפ עליזה ומאירת עיניים, רשימת 

משימות והתראות לפגישות "זום". 

מתברר  אבל  אותם,  מכירים  כולנו  כן, 
אליהם  קרובים  אנחנו  הזו  שבתקופה 
כל  של  החינוכי  הצוות  מתמיד.  יותר 
גננים  ומורות,  מורים   – החינוך  מוסדות 
וגננות, סייעים וסייעות )לא קיפחנו אף 
כימים  לילות  עושים  כולם   – אחד/ת?( 

כדי לשמור אותנו מעודכנים.

מזמן  כבר  הילדים  כי  כן?  עלינו,  בדגש 
איבדו סבלנות והתחברו לאחד המסכים. 

אבי יאנוס, מנהל אגף החינוך במועצה, 
מה תאמר על הזמנים המוזרים שבהם 

אנחנו חיים?

פשוט.  לא  מורכב.  מצב  בהחלט  "זה 
בנושא  מועד  מבעוד  נערכנו  למזלנו 
לפני  ושבועיים  מרחוק,  הלמידה 
ערכנו  הספר  בתי  את  לפזר  שהחליטו 
תרגול, כדי שגם המורים וגם התלמידים 
יתנסו. בדיעבד, המהלך הזה עזר. הפקנו 
לקראת  אותנו  הכין  וזה  הלקחים  את 

התקופה הזו."

החינוך  תחום  כל  על  אחראי  אבי 
הקמת  עד  יב'.  ועד  מלידה  במועצה, 
המרכז הקהילתי, לפני קצת יותר משנה, 
הבלתי  החינוך  על  אחראי  היה  גם  הוא 

פורמלי.  

מהסוג  תרחיש  לקראת  ערוכים  הייתם 
הזה? הייתה "תוכנית מגירה"?

שבה  המציאות  את  כמוני  מכירה  "את 
אנחנו חיים. הייתה 'תוכנית מגירה', אבל 
היו  מעזה  הירי  של  האחרונים  הסבבים 
שלושה.  גג  יומיים,   – לאחרונה  קצרים 
במתח  נמצאים  כולם  כאלה  בזמנים 
או טכני  נפשי  פנאי  בכלל  ואין  ובחרדה 
ב'צוק  כמו  מתמשך,  במצב  ללימודים. 
איתן', מצליחים קצת לפתח איזו שגרה 

ולהתפנות ללמידה." 

"נופי  מנהלת  יוסף,  בן  זמירה  גם 
תרגול  על  בדיעבד  מברכת  הבשור", 
פורים.  לפני  שנערך  מרחוק  הלמידה 

תרגיל  מקיים  החינוך  משרד  שנה  "בכל 
הצהרים,  אחר  בשעות  מרחוק  למידה 
בהיקף דרישות מינימלי. השנה החלטנו 
מבלי  הספר,  בבית  התקשוב  צוות  עם 
לערוך  המתקרבת,  הקורונה  על  לדעת 
צור  אורנה  רציני.  יותר  הרבה  תרגיל 
תחום  את  שמרכזות  אלטמן,  וכלנית 
המורים  את  הכינו  אצלנו,  התקשוב 
שעות  מערכת  ובנינו  מקוונת  להוראה 
רצינית. יותר מ־80% מהתלמידים מילאו 
הייתה  זו  שבעצם  כך  המשימות,  את 

הכנה מצוינת לתקופה הזו."

בני גורן עזב/ה את הקבוצה
כולנו צרכני חדשות במינונים משתנים, 
המאבק  את  לפספס  היה  אפשר  ואי 
היה  בהתחלה  מרחוק.  הלמידה  בנושא 
שהיה  והחליט  התעורר  שמישהו  נדמה 
במרץ  גדול  חופש  אבל  נחמד,  ניסיון 
לאחר  שבוע  טוב.  יותר  הרבה  רעיון  זה 
מכן החליטה הסתדרות המורים לאפשר 
אנשי  אבל  מרחוק,  הלמידה  המשך  את 
הייתה  שלא  מודים  במועצה  החינוך 
עם  הקשר  את  להפסיק  מצידם  כוונה 

התלמידים. 

נפסקה  לא  הלמידה  העליונה  "בחטיבה 
"המורים  זמירה.  אומרת  לרגע," 
לסיים  הספיקו  לא  לבגרות  שמגישים 
את חומר הלימוד והם ממשיכים ללמד 
חשוב  רבה.  השקעה  תוך  רציף  באופן 
או  רגילים  התלמידים  כל  שלא  לציין 
ואנחנו  הזה  מהסוג  ללמידה  מתחברים 
מאוד  וההכוונה  בהדרכה  ממשיכים 
אינטנסיבית. בסופו של דבר הרווח של 
גדול  שיפור  תהיה  החינוך  מערכת  כל 
ללמד  והתלמידים  המורים  ביכולת 

וללמוד באופן מקוון."

אשכול":  "מרחבי  מנהלת  פרץ,  דנה 
המקצועיים  והמורים  "המחנכים 
מרחוק,  הלמידה  בתחום  מענה  נותנים 
ורגשי  אישי  קשר  גם  יש  רק.  לא  אבל 
לו.  שותפים  וכולנו  התלמידים,  עם 
נשענים,  הם  שעליו  עוגן  יש  לתלמידים 
שלהם  השליטה  תחושת  את  מחזק  וזה 

וכתוצאה מכך גם את החוסן." 

איך אתם מתנהלים כצוות בתקופה הזו?

בין  קשר  על  שומרים  "אנחנו  דנה: 
באמצעות  החינוכי  לצוות  ההנהלה 
קבוצות הוואטסאפ. יש לנו קבוצה בית 
ספרית שבה אנחנו מתעדכנים ושולחים 
הודעות, יש גם מפגשי 'זום' וכמובן קשר 
נתקל  הצוות  מאנשי  אחד  אם  טלפוני. 
בקושי מכל סוג, יש לנו צוות ייעוץ זמין 

שנותן מענה."

 – צל"ח  את  במיוחד  לציין  בוחרת  דנה 
החינוך.  קריית  של  חירום  לשעת  צוות 
"בתקופה הזו הם עמוד השדרה שלנו. הם 
ערוכים בשוטף לאירועי חירום, עורכים 
חירום  מצבי  מיני  כל  של  סימולציות 
טילים.  מתקפת  או  אדמה  רעידת  כמו 
החירום  עקרונות  את  אימצנו  למעשה, 

והתאמנו אותם לאירוע הנוכחי." 

למודי  אנחנו  "לצערי,  מוסיפה:  זמירה 
ניסיון 'מלחמתי' ויש לנו מערך תקשורת 
במצבים  אוטומטי  באופן  שמופעל 
על  שומרים  אנו  מהשגרה.  שחורגים 
כיוון  ההנהלה,  צוות  בתוך  רציף  קשר 
המהלכים  כל  את  שמוביל  הצוות  שזה 
מתחברים  ההנהלה  חברי  הספר.  בבית 
 – שבאחריותם  החינוכיים  לצוותים 
יועצות  מקצוע,  צוותי  מחנכים,  צוותי 
עם  בתקשורת  פועלים  כולם  ועוד. 

התלמידים."

שני ילדים בבידוד
הצוותים החינוכיים מקדישים לא מעט 
די  וזה  שלנו,  לילדים  לב  ותשומת  זמן 
יש  שלרובם  בעובדה  בהתחשב  מדהים 
ילדים משל עצמם. איך בדיוק מצליחים 
שיעור  מערכי  להכין  להפעיל,  ללמד, 
לפחות  תלמידים  בשלושים  ולתמוך 
לך  נתלים  כשהזאטוטים הפרטיים שלך 
אפילו  מצליחה  לא  אני  הכתפיים?  על 

לדמיין את הסיטואציה. 

לאבי יאנוס יש כבר ילדים גדולים, אבל 
גם הוא סובל מהנזק ההיקפי של הווירוס. 
 – ברומא  רפואה  לומדת  מבנותיו  אחת 
לא פחות – וחזרה לארץ בעקבות המצב. 
וממשיכה  בבידוד  נמצאת  היא  כרגע 

ללמוד בצורה מקוונת. 

איך היא מתארת את המצב באיטליה?

את  משקף  די  בתקשורת  שרואים  "מה 
עם  לומדת  היא  ברומא.  שקורה  מה 
תקועים  הם  שם,  שנשארו  איטלקים 
והיא חזרה לארץ. היא שומרת על קשר 

איתם וממשיכה ללמוד." 

ארצה  מזמן  לא  חזר  אבי  של  הבן  גם 
מטיול בפרו, יחד עם הצעירים שהוחזרו 
שם  היה  "הוא  אל-על.  חברת  ידי  על 

בטיול אחרי צבא, ועכשיו הוא בבידוד. 

לאורך  הקלעים  מאחורי  הייתי  אני 
התהליך של החזרה שלהם לארץ."

אתם מרגישים שהקהילה תומכת בכם?

טובים  פידבקים  יש  "בהחלט.  אבי: 
וגם הבעת הערכה לצוותים  בסך הכול, 
שאומרים  הורים  גם  יש  החינוכיים. 
לאזן,  ללמוד  וצריך  אותם  שמציפים 
הבחירה  זכות  את  לילדים  לתת  צריך 

ולעבוד על המינונים." 

מאוד  הקהילה  עם  "הקשר  זמירה: 
מטפחים  הזמן  כל  ואנחנו  לנו,  חשוב 
במצב  נמצאים  כולנו  הזה.  החיבור  את 
במיוחד  חשוב  כאלה  ובימים  מוכר  לא 
כדי  שצריך  למי  לעזור  ליידע,  לשתף, 
על  הזו  המוזרה  התקופה  את  שנעבור 

הצד הטוב ביותר."

דנה: "אנחנו מרגישים שהקהילה תומכת 
ומחוברת לעשייה הבית ספרית בשגרה 
לעשייה  רבה  הערכה  יש  ובחירום. 
המשמעותית של הצוות החינוכי בימים 

מורכבים אלו."

הגן המקוון
והתיכון  החטיבה  היסודי,  תלמידי 
המורים  עם  רציף  קשר  על  שומרים 
גם  שבמועצה  מתברר  אבל  שלהם, 
"הגננות  מאחור.  נשארים  לא  הגן  ילדי 
והילדים,  שומרות על קשר עם ההורים 
מעבירות חומרים להפעלה ואפילו סדר 
יום," אומר אבי. "יש רשימה של תכנים 
ויצירה."  סיפור  לשעת  הצעות  וגם 
הפתעה  הגנים  ילדי  קיבלו  לאחרונה 
מרגשת: ערכת יצירה עם מכתב מהגננת. 
הערכה  את  עיניה  במו  שראתה  כמי 
לציין  חייבת  אני  והמגוונת  המושקעת 
"רצינו  לעצמי.  אותה  חמדתי  שקצת 
שכל ילד ידע שהגננת שלו חושבת עליו, 
עכשיו  אם  גם  מהגן  חלק  עדיין  שהוא 

כולם קצת רחוקים זה מזה."

כמו  נראית  לשגרה  החזרה  הזה  בשלב 
חלום רחוק, אבל מנהל החינוך והצוותים 
שקיים  ואומרים  מרגיעים  החינוכיים 
חזרה  כאלה.  למקרים  גם  מסודר  נוהל 
בתמיכה  מחדש  והסתגלות  הדרגתית 
ולהורים,  למורים  לתלמידים,  מלאה 
בבוקר  מוקדם  לקום  שוב  שייאלצו 
המתבגרים  עם  לריב  כריכים,  ולהכין 
שוב  ולהסביר  להתעורר  שמסרבים 
מגפיים  נועלים  לא  למה  לזאטוטים 

בחודש יוני. במהרה בימינו אמן.   

מחוברים
בבוקר חינוך גופני, בצהריים שעת יצירה ובערב מפגש כיתתי. שוחחנו 
עם האנשים שהווירוס היחידי שמפחיד אותם הוא זה שיפיל להם את 

המחשב בדיוק באמצע ה"זום" ⋅ דקלה קיי שטרן

"אנחנו שומרים על קשר בין ההנהלה 
לצוות החינוכי באמצעות קבוצות 

הוואטסאפ. יש לנו קבוצה בית ספרית 
שבה אנחנו מתעדכנים ושולחים 

הודעות, יש גם מפגשי 'זום' וכמובן 
קשר טלפוני. אם אחד מאנשי הצוות 
נתקל בקושי מכל סוג, יש לנו צוות 

ייעוץ זמין שנותן מענה."
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ב־8 במרץ חל יום האישה הבינלאומי, שבו היה אמור להתקיים טקס ההוקרה לנשים משפיעות באשכול. זו 
השנה הרביעית לקיומה של המסורת, והשנה נבחרו ארבע נשים מופלאות. הטקס תוכנן בקפידה, אבל אז 
ענת חן, יועצת  נכנס נגיף הקורונה לתמונה. "אנחנו עוד נקיים את הטקס אחרי שנחזור לשגרה," מבהירה 

ראש המועצה לקידום מעמד האישה ⋅ דקלה קיי שטרן  

ויויאן חברת קיבוץ 
בארי, פעילה חברתית 

זה ארבעה עשורים למען 
קידום נשים וקידום השלום. 

היא נולדה בקנדה ועברה 
לניו יורק אחרי שסיימה את 
לימודיה, ושם הייתה פעילה 

מאוד בתנועת הסטודנטים 
היהודים ובתנועה 

הפמיניסטית. "הייתי מעורבת 
בארגון הכנס הפמיניסטי 
היהודי הראשון בניו יורק 

ב-1971," היא מספרת. 
ויויאן הקימה את המדור 

לקידום השוויון בין 
המינים בתנועה הקיבוצית 

המאוחדת, הייתה חברה 
במזכירות התנועה הקיבוצית 

ופעילה בשדולת הנשים של 
ישראל. 

 "הייתי המזכירה הראשונה 
של גזר ואחר כך רכזת בניין 
גם בגזר וגם בבארי, וזה היה 
נדיר. הייתי במיעוט." ויויאן 

מספרת שעברה תקופות 
קשות בשל דעותיה וחתירתה 

לשיוויון. "עברתי ממש 
חוויות של השפלה. קראו לי 

'שורפת החזיות מניו יורק' 
בגלל המבטא שלי, הייתי לא 

רק מורדת אלא גם זרה." 
בהמשך דרכה שימשה ויויאן 

מנכ"לית שותפה ב"אג'יק 
– מכון הנגב" לאסטרטגיות 

של שלום ופיתוח ואף זכתה 
בפרס גולדברג לשלום במזרח 

התיכון. היא פעילה בתנועת 
'נשים עושות שלום' מאז 

הקמתה ב־2014, חברה בוועד 
המנהל של "אג'יק – מכון 

הנגב", מתנדבת בארגון 
"בדרך להחלמה", שבמסגרתו 

היא מלווה חולי סרטן 
מרצועת עזה לבתי חולים 

בישראל. כחברת קיבוץ בארי, 
ויויאן הייתה בין היוזמות 

להקמת הצוות למעורבות 
חברתית בקיבוץ, האחראי 

על תוכנית המענקים לגופים 
חברתיים בנגב ובמועצה 

האזורית אשכול. 
ומה התוכניות לעתיד?

"בגיל 71 אני רוצה קודם 
כל לשרוד את הקורונה, 
ולהמשיך להיות פעילה. 

לתרום איפה שאני יכולה." 

 אמפולה עלתה לארץ 
מאורוגואי לפני כ־15 
שנה עברה להתגורר 
בעין הבשור עם בנה. היא 

איבדה את בעלה בנסיבות 
טראגיות, ולמרות היותה 

מפרנסת יחידה ואם יחידנית 
לחייל, היא מעורבת באופן 

משמעותי בחיי הקהילה של 
אשכול. 

בשנת 2015, כאשר הוקמה 
סיירת ההורים של אשכול, 

אמפולה הייתה מהראשונות 
להתנדב. "יש לי קשר טוב 

עם בני נוער ולא שכחתי 
אף פעם איך זה להיות בגיל 

הזה. קל לי להבין אותם 
ולא לבוא אליהם בטענות. 

קפצתי על ההזדמנות, כי גם 
הבן שלי כבר היה גדול והיה 

לי זמן פנוי. בהתחלה הוא 
התווכח איתי קצת, כי הוא 

היה בכיתה י' ולא התאים 
לו לראות אותי במסיבות 

ובמפגשים של השכבה, אבל 
אני לא שאלתי אותו – פשוט 
העמדתי אותו בפני עובדה. 
הוא התרגל, ובסוף כבר כל 

החברים שלו היו באים לשבת 
איתנו, עם הסיירת. יש לנו 

נוער מדהים ובכל פעם שאני 

יוצאת לפעילות אני חוזרת 
בהרגשה ממש טובה." 

"אמפולה היא מהמתנדבות 
המסורות והמחויבות ביותר 
בסיירת, הראשונה להתייצב 

במסיבת נוער בשטח באישון 
לילה או בסיור שוטף גם 

אחרי יום עבודה ארוך. טובתו 
ושלומו של הנוער באשכול 

תמיד לנגד עיניה." 

לפני כשנה וחצי אמפולה 
חלתה במחלת הסרטן, 

עברה ניתוח ותקופת 
טיפולים כימותרפיים קשים. 
ההתמודדות עם המחלה לא 

שברה אותה, להיפך: נראה 
שהתעוררו בה כוחות נוספים 

ליזום, לתרום ולהתנדב. 
"כשהייתי בטיפולים המליצו 

לי לפנות לקבוצת תמיכה, 
ואז גיליתי שאין קבוצות 

כאלה באזור. יש רק בבאר 
שבע, באשקלון ובנתיבות 
ורוב החולים מוותרים על 

זה, כי זה נסיעה ארוכה וזה 
קשה." אמפולה החליטה 

שהיא יוזמת קבוצת תמיכה 
באזור. "בהתחלה ביררתי 
דרך הרווחה. חיכיתי חצי 

שנה וראיתי שזה לא מתקדם, 
אז החלטתי לעשות את 

זה בעצמי. פתחתי קבוצה, 
השגתי מנחה ופניתי לחולים, 

הרווחה נתנה לנו מקום וזה 
היה אחלה. יש הרבה דברים 
שהחולים לא יכולים לחלוק 

עם המשפחה, רק עם מי 
שמבין." לקבוצה הראשונה 

שהקימה נערכו 12 מפגשים, 
ועד היום הם נמצאים בקשר. 

בהמשך יזמה אמפולה פנייה 
לעסקים מקומיים לצורך מתן 

הטבות לחולי סרטן וריכזה 
קבוצות תמיכה נוספות. 

"קבעתי פגישה עם מחלקת 
הרווחה ועם הילה קטרי 
האחראית על הבריאות, 

סיפרתי להם על הקבוצות 

והם החליטו לתמוך 
בפרויקט." 

הפעילות ההתנדבותית 
הענפה שלה מתקיימת לצד 

עבודה פיזית קשה במשק 
בית, בניקיון ובתפירה.  

"החלום שלי הוא לפתוח 
קבוצות תמיכה גם לאנשים 
שמתמודדים עם אובדן או 
עם בן משפחה פגוע נפש. 
אחרי מה שעברתי הבנתי 
שאני אישה חזקה ורציתי 

להראות לאחרים שאפשר 
אחרת, שזה לא סוף העולם. 
שהכוח נמצא בידיים שלנו."

הדס היא תושבת פריגן. 
בשנים האחרונות 

היא פועלת לקידום תחום 
החינוך המיוחד באשכול, 

ולמען מענה מיוחד לצרכיהם 
של ילדים הנוסעים מדי 

בוקר לכיתות בבתי ספר 
מרוחקים במועצות השכנות. 

מתוך הדאגה והמסירות 
לצרכיו של בנה, העלתה 

הדס על סדר היום את נושא 
המוגבלויות השונות בחברה 
בכלל ובאשכול בפרט. "הדס 

מאירה את הדרך לכולנו," 
כתבו נשות המועצה שבחרו 
בה כאחת הנשים המובילות 
לשנת 2020. "היא משמשת 

מודל ליוזמה חברתית 
פורצת דרך, המאפשרת 

למשפחות להיות אחראיות 
על גורלן ושותפות במציאת 

הפתרונות. הדס פועלת 
בהתנדבות מלאה, מסירות 

אין קץ, מוטיבציה, התלהבות 
ויצירתיות על מנת לשנות את 

המציאות."

כותבת הדס בהמשך להודעה 
על זכייתה:

"נדרשה אקטיביסטיות 
ורוח לחימה כדי להביא את 

החינוך המיוחד לקדמת 
הבמה באשכול. אני בחרתי 

לעשות זאת בדרך ארץ, 

בשיתופי פעולה עם הרווחה, 
עם המרכז הקהילתי, בגיוס 

כל אנשי החינוך והטיפול 
באשכול למען יצירת שפה 

חדשה. אפילו אגפי המועצה 
השונים קיבלו את המסר 

החדש. 

אני אומרת – מהחינוך 
המיוחד תפתח הטובה. יש 

לנו הכול. מנהלות נרתמות, 
מורים ומורות מעולים, 
סייעות שעובדות מכל 

הלב, מטפלים מקצועיים, 
תקציבים ומספיק ילדים 
כדי לפתוח כיתות חינוך 

מיוחד. להחזיר את הילדים 
שלומדים בקהילות אחרות 

הביתה, לקריית החינוך שלנו. 
בחזוני אני רואה כיתת מופת, 

כיתה שמגיעים אליה מכל 
בתי הספר בארץ כדי לראות 

וללמוד איך משלבים. 

הורים יקרים, זה הזמן שלכם 
לדרוש להיכנס לכיתה הזו. 

לפעול כדי שכל ילד יהיה 
בחברת השווים לו. כולנו 
מיוחדים, כל אחד בדרכו. 

נדרש מהקהילה היפה שלנו 
לעשות את החלק שלה, 

על מנת שכולנו נהיה חלק 
מהאשכול הזה."

עומר מעין הבשור, 
הצעירה מבין הזוכות 
באות ההוקרה היא אלופת 

ישראל ברכיבה על אופניים, 
ומיועדת לייצג את המדינה 
באולימפיאדת טוקיו 2020. 

עומר מדורגת במקום 
ה־13 ורוכבת על אופני 

כביש ושטח מגיל 14. היא 
מתאמנת באדיקות כבר 

עשר שנים ושוברת כל שיא 
ישראלי אפשרי בתחום 

הרכיבה התחרותית לנשים. 
בשלוש השנים האחרונות 

היא מתאמנת בקבוצת 
נשים מקצוענית בינלאומית 

ומשתתפת בתחרויות 
אופניים יוקרתית ברחבי 

העולם.
עומר נמצאת כרגע בספרד 

עם גיא, בן זוגה שגם הוא 

רוכב מקצוען. "אנחנו 
בהסגר מלא כבר כמעט 

שלושה שבועות. בינתיים 
אני מתאמנת על טריינר 
ביתי ומשתדלת לעשות 

את המקסימום במגבלות 
הקיימות."

עומר היא מודל אמיתי 
להצלחה בספורט תחרותי 

שהתחיל כאן אצלנו, על 
כביש 232. "אני מודה לכולם 

על ההוקרה בעולם שבו 
הספורט ברובו עדיין שייך 

לגברים, שהספורט הנשי 
בכלל, וענף האופניים בפרט, 

לא זוכים להרבה הערכה, 
הוקרה, תקציבים ויחס. תודה 
שבתוך העולם הזה אני זוכה 

להרגיש את הגב והתמיכה 
מתוך העולם הפרטי שלי – 

מתוך הבית."

נבחרת מנצחת

הדס זנזורי

ויויאן סילבר

עומר שפירא 

אמפולה מורדוך
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את  בקצרה  ולתאר  לנסות  נתבקשתי 
חווים  שאנו  מה  ואת  עליי  שעובר  מה 

בקהילה שלנו בימי הקורונה. 

יושבים,  אנחנו  עמנו  בתוך  כל,  קודם 
ומתבוננים בדאגה ובכאב במה שקורה 
ובעולם  ישראל  במדינת  אלה  בימים 

הרחב. 

כמו כל הישובים, גם אצלנו המערכות 
מתוגברת.  לעבודה  נכנסו  הקהילתיות 
לתפקוד  ברורים  מאוד  נהלים  יצאו 
קהילתית  הקפדה  ויש  אלה,  בימים 
מדוקדקת על הוראות משרד הבריאות.

ההדדית  הערבות  חברתית,  מבחינה 
קיימת כל השנה, אבל בימים אלה ביתר 
במקומות  שנפגעו  משפחות  יש  דגש. 
הכלכליות  ההשלכות  עם  העבודה, 
כקהילה  משתדלים  והמוראליות. 
לתמוך, הן בהיבט הכלכלי והן בתמיכה 

האישית והמשפחתית.

מתמודדים בכיף
בבית  הילדים  נסגרו,  החינוך  מערכות 
משפחות  השם  ברוך  ויש  הזמן,  כל 
זו התמודדות של  ילדים.  עם לא מעט 
הפכו  ואבא  אימא  כל  משפחה.  כל 
גננת   / טבח   / מנהל   / למחנך  יום  בן 
 / תחזוקה  איש  עוזרת/   / בייביסיטר   /
ובמשרה  במקביל  והכול  מערכת,  רכז 

מלאה. 

זאת  לעשות  הוא  גדול  הכי  המאמץ 
ברוגע  בשלום,  בסבלנות,  באיפוק, 
רגעים  שאין  לא  מאתגר.  ובנעימות. 
האתגר  את  מקבלים  אבל  קושי,  של 
באהבה, כי זו המשפחה האהובה שלנו 
וכייף לנו להתמודד עם אתגרים כאלה. 
סיפוק  הרבה  גם  יש  וכשמצליחים, 

פנימי. ימים של עבודת המידות. 

שהמצב  תחושה  של  רגעים  גם  יש 

אולי  אבל  עלינו,  נכפה  אומנם  הזה 
מאתנו  מוציאים  האלה  הימים  דווקא 
את הטוב, ויחזקו את התא המשפחתי 

שלנו.

את  לעזוב  שנאלצו  הנוער  מבני  רבים 
ללימוד  להתמסר  ממשיכים  הישיבות 
עצמית  במשמעת  עצמאי  תורה 
מרשימה. חלק מבני ובנות הנוער שלנו 
הצטרפו למיזמים שונים של התנדבות 
סיוע  לקשישים,  עזרה  הדדית,  ועזרה 
וללא  סחורה  עם  שנתקעו  לחקלאים 
להם  שיש  במשפחות  תמיכה  פועלים, 
ילד בחינוך מיוחד שנמצא כעת בבית, 

ועוד.

– הרוח. גם ביומיום אנחנו  והכי חשוב 
די  אנחנו  גדולים.  תקשורת  צרכני  לא 
לשמחתנו,  הזה,  בתחום  פרימיטיביים 
לא  משתדלים  אנחנו  אלה  בימים  וגם 
באופן  מתעדכנים  אנחנו  להיסחף. 
ענייני באינפורמציה הרשמית, סומכים 
במשבר  שמטפלת  ישראל  מדינת  על 
אך  ובאחריות,  נכונה  בצורה  הזה 
משתדלים מאוד לא לייצר אווירה של 
פאניקה ובהלה, אלא סביבה של רוגע 
אמצעי  כל  נקיטת  עם  יחד  ושלווה 

הזהירות.

מודה אני
עולם  של  המקום  גם  כמובן  וכאן 
העמוקים  הנושאים  אחד  האמונה. 
המבט  הוא  היהודית  במחשבה 
על  החיים,  על  העולם,  על  האופטימי 
קם  יהודי  האדם.  חיי  על  ההיסטוריה, 
את  פוקח  שהוא  וברגע  בוקר,  בכל 
הוא  "אּוף",  רוטן  שהוא  לפני  העיניים, 
האמירה  ובעיניי  אני".  "מודה  אומר 
שאתה  מאוד  עמוק  משהו  היא  הזו 
בימים  כמובן,  החיים.  כל  אותו  מפנים 
כוח.  הרבה  יש  הזו  לאמונה  אלה  כמו 

עקיבא:  רבי  של  יש אמירה מפורסמת 
עושה,  הוא  ברוך  שהקדוש  מה  "כל 
הוא לטובה". ואני בהחלט מאמין שגם 
יצמחו  הנוכחי  ומהמשבר  מהקושי 
דברים  הכללית  בחברה  וגם  אצלנו 
חולה  אדם  כל  על  הכאב  לצד  טובים. 
המוות  מקרי  של  הכואבות  והידיעות 
מגפה  העולם,  רחבי  בכל  הרבים 
היא  העולם,  את  המטלטלת  זו,  מעין 
לתיקון  נפש,  לחשבון  הזדמנות  גם 
ולצמיחה. יש דברים שמתרחשים היום 
בהם  לראות  שניתן  המגפה  בכורח 
הזדמנות לחשיבה מחודשת על החיים 
חיים  שאנו  התרבות  על  בכלל,  שלנו 
בה. ניכר בימים אלה שבתחומים רבים 
שלו.  היסודית  לתבנית  חוזר  העולם 
פחות  האנושי.  ליושר  מסוימת  חזרה 
מותרות. פשטות. חיים יותר אותנטיים 
ואינטימיים. בלי קליפות. אפשר לקיים 
 - ושמחה  טהורה  משפחתית  חתונה 
מגלובליזציה  ראוותנית.  תפאורה  בלי 
חוזרים  עמים.  של  לתבנית  חוזרים 
פריצת  פחות  הרבה  לבית.  למשפחה. 
יישאר  זה  שכל  אומר  לא  זה  גבולות. 
יטביע  ודאי  זה  אך  עכשיו,  כמו  בדיוק 
מאורע  כשיש  מאמין,  כאדם  חותם. 
גדול כזה בעולם, ֵמעבר לחוקי המדע, 
חוקיות  גם  בעולם  שיש  מאמין  אני 
מוסרית. שמאורעות קשים הבאים על 
סוג של איתות מאלוהים  בני אדם הם 
עצמו  שהטבע  מוסרי  בתיקון  לצורך 
זועק אותו, וזה מחייב בראש ובראשונה 
האישית.  ברמה  מאתנו  אחד  כל  את 
כחברה  גם  כולנו  שנתקדם  הלוואי 

במעגלים הרחבים יותר.

את  נעבור  שכולנו  בתפילה  אסיים 
בשורות  ונשמע  בשלום  הללו  הימים 

טובות, ישועות ונחמות.

 מהקושי והמשבר יצמחו גם דברים טובים / אלי אדלר. נווה
הרב אלי אדלר על הקהילה הדתית ומקום האמונה בימי המשבר. "יש דברים שמתרחשים היום בכורח 

המגפה שניתן לראות בהם הזדמנות לחשיבה מחודשת על החיים שלנו"

בבית שלנו אף פעם לא משעמם: 
בגדים  בכיור,  כלים  יש  תמיד 
עגולה,  שעה  כל  רעב  מישהו  במכונה, 
נצנצים  אבקת  רצפות,  במקום  לגו 
לא  כאילו  חול  השולחן,  את  שמקשטת 
בגזע  לו  מהבהב  ופסח  הרגע  טאטאנו 
ויש  דל  לרגע  משתוקקת  אני  המוח. 
חיוני  ועובד  כלב  ילדים,  ארבעה  רק  לי 
בבית, מה עושה מי שיש לו עשרה? בלי 

עין הרע!

צריכות  לא  ילדים  מרובות  משפחות 
להפר  כדי  מיוחד  דבר  שום  לעשות 
להיות  רק   – ההתקהלות  הגבלות  את 
נצרים  מבני  רמון  משפחת  גם  בבית. 

למעמד  להתרגל  מנסה 
החדש של "פורעי חוק" 

במציאות החדשה.

חינוכי  יועץ  הוא  אריאל 
שכרגע  הוראה  ועובד 
היא  ברכה  בבית.  נמצא 
מנסה  קהילה,  רכזת 
עובדת  להיות  תמיד 
כאלו  ובימים  חיונית 
"אנחנו  יותר.  אפילו 
את  להרים  משתדלים 

ולטפל  הרוח  מצב  את  היישובי,  המורל 
בגלל  בעיקר  שצצים  רווחה  בענייני 

כרגע  "העבודה  מסבירה.  היא  המצב," 
פנים  פגישות  בלי  רחוק,  בשלט  נעשית 
קהילה  לרכז  מאתגר.  וזה  פנים,  אל 
מרחוק בלי היכולת לרכז ממש, דורשת 

מאיתנו להמציא את הגלגל מחדש."

עשרה  ה'  ברוך  יש,  ולאריאל  לברכה 
שלושה   .18 עד  שנתיים  בגילאי  ילדים 
במסגרת  בתיכונים  לומדים  מהם 
בישוב.  פה  נמצאים  והשאר  פנימייה 
רחוקות  לעיתים  יוצאים  הגדולים 
דבר  של  בסופו  אבל  חיוניות  לעבודות 

כולם נמצאים בבית מבוקר ועד בוקר.

יש דבר כזה, סדר יום?

הזריחה,  בוקר עם  "הקטנים קמים בכל 
כמובן. מזל ששעון הקיץ 
אבל  שעה,  עוד  לנו  נותן 
לנצל  מנסה  אני  אם  גם 
לעוד  הכפוי  החופש  את 
כמה דקות של שינה, אני 
מהמריבות  מתעוררת 
הערנות  שעות  שבסלון. 
חופפות  לא  הילדים  של 
קמות  הגדולות   –
הולכים  כשהקטנים 
אין  בתכל'ס  אבל  מגזימה,  אני  לישון. 
היומית  המטרה  לכולם.  קבוע  יום  סדר 

היא לעבור את היום הזה בשלום."

מישהו רעב?

"ביום רגיל כמעט לא יוצא שכולם בבית, 
זו מציאות שאנחנו לא מורגלים בה. גם 
יחד.  בשבתות, לא כולם תמיד נמצאים 
תנועות  חברים,  אולפנה,  ישיבה,  יש 
ללא הפסקה  בית  אנחנו  ופתאום  נוער. 
שמבשל כמויות שאנחנו לא רגילים להן. 
מספיקות  משבת  שאריות  כלל  בדרך 
בקושי  עכשיו  אבל  השבוע,  אמצע  עד 
נשאר משהו ליום ראשון. נראה שהשנה 
כי  פסח,  לפני  חמץ  לזרוק  נצטרך  לא 
יודעות  ברחוב  השכנות  מתחסל.  הכול 
– מי שרוצה להפטר ממשהו לפני פסח, 
שלנו  המטבח  שולחן  אליי.  מעבירה 
בסוף  אבל  מקומות,  שישה  רק  מכיל 
לי  אין  וגם  הזמן  באותו  רעבים  כולם 
כוח להכין אוכל במשמרות. מי שתופס 
וכל השאר  – תופס,  ליד השולחן  מקום 
לא  ספה...  רצפה,  שרפרף,  מוצאים 

מתכון טוב לבית נקי, אבל זה מה יש."

והצפיפות, מה יהיה איתה? 

עלינו.  קטן  קצת  שלנו  השכור  "הבית 
בשגרה  אחת.  למיטה  מקום  לנו  חסר 
קורה  ולא  כמעט  כי  מסתדרים,  אנחנו 
שכולם פה. עכשיו נהיה לנו קצת צפוף, 
שינוי  בבית  עשינו  ההסגר  בזמן  אז 
שתמיד חלמנו עליו: הפכנו את המחסן 
ברירה.  הייתה  לא  כבר  פשוט  לחדר. 
השירותים הם המקום היחיד שבו אפשר 
בבית  בשקט.  עצמך  עם  לבד  להיות 
כי אחד  דיוק,  ליתר  יש שלושה. שניים, 
נמצא בחדר ההורים אז הוא לא רלוונטי. 
יש מצבים שבהם השירותים תפוסים כל 
בעיטות  הדלת,  על  דפיקות  ויש  הזמן 

וצעקות – 'נו, תצאי כבר!'

שיהיה  היא  שלי  גדולה  הכי  החרדה 
מחסור  לא  טואלט.  בנייר  מחסור 
מחסור  רק   – ביצים  או  עופות  במצות, 
זה  מעיניי.  שינה  מדיר  טואלט  בנייר 

ואקונומיקה, או אבקת כביסה."

מרחוק  בלמידה  מעמד  מחזיקים  איך 
של עשרה ילדים?

מזה.  ירדתי  הצילו,  מרחוק?  "למידה 
ממילא עד שיחזרו ללמוד אף אחד כבר 
החזקתי  עוד  בהתחלה  כלום.  יזכור  לא 
מעמד, אבל איבדתי את זה. הילדים כבר 
אם המורה  להם  אגיד  לא  יודעים שאני 
בעצמם  מחפשים  הם  אז  משהו,  שלח 
ובמייל. אפילו  בטלפון הנייד, בהודעות 
מנהלת המעון המדהימה שלנו שולחת 
סיפורים בוואטסאפ לבת השנתיים. מזל 

שזה נותן לי כמה דקות של שקט."

אביב הגיע, פסח בא. השמחה רבה?

"פסח לא מלחיץ אותנו, מה גם שעכשיו 
פנוי.  זמן  והרבה  עבודה  כוח  יותר  יש 
נחמד  דווקא  זה  משימות.  יש  לכולם 
דברים  ולסדר  לנקות  הצלחנו  שהשנה 

עשינו.  לא  שנים  שכבר 
משהו  יש  כללי  באופן 
ילדים  בעשרה  קל  יותר 
מאשר בשניים או שלושה. 
הם מעסיקים את עצמם."

איך שומרים על השפיות?

לאפס  היא  שלי  "השיטה 
היום.  בסוף  הבית  את 

על  אף  מסודר,  בית  עם  לישון  ללכת 
לקיומו. מה  זכר  יישאר  לא  פי שבבוקר 
שבאמת קשה זה שלא מוצאים זמן של 
חסר.  ומאוד  קיים  לא  פשוט  זה  שקט, 
כשאני נשברת אני בורחת למשרד שלי 

לשעתיים,  במזכירות 
מלא  לי  שיש  ואומרת 
רק  אני  להשלים.  עבודה 
קצת  להשלים  צריכה 

שפיות."

הטוב  כשכל  תעשי  מה 
הזה ייגמר?

אצא  ייגמר  "כשהסגר 
למסע קניות לבד. לבד־לבד! להיות עם 
עצמי ולהעביד קצת את כרטיס האשראי 
הזו.  בתקופה  ארוכה  לחופשה  שיצא 
מסע כזה יהיה במקום כמה פגישות עם 
נצטרך  כולנו  הסתם  שמן  פסיכולוגית 

אחרי 'חג' הקורונה."

ובכל זאת, נקודת אור.

"הילדה הקטנה שלי נולדה כשהגדולים 
כבר היו מחוץ לבית. כור ההיתוך עכשיו 
מחבר ביניהם בצורה מאוד ייחודית. כל 
יום לומדים דברים חדשים ואנחנו מגלים 
מחדש את יכולת ההכלה שלנו. העובדה 
שהמציאות לא מאפשרת כמעט כלום – 
– מכריחה אותך  טיולים, קניות, חברים 
להתכנס פנימה ולהשקיע במה שחשוב 
הזה  בזמן  ניזכר  עוד  הסתם  מן  באמת. 

בגעגוע." 

עשרה בדירה אחת
כמו  נראית  ערב  ארוחת  כשכל  עושים  מה  אבל  שמחה,  זה  ילדים 
משפחת  על המקרר?  על שפיות,  על שגרה,  איך שומרים  התקהלות? 

רמון מנסה למצוא את הטוב בתוך הכאוס  ⋅ יעל בית הלחמי

השיטה שלי היא לאפס 
את הבית בסוף היום. ללכת 
לישון עם בית מסודר, אף 
על פי שבבוקר לא יישאר 

זכר לקיומו. 

השירותים הם המקום היחיד 
שבו אפשר להיות לבד עם 

עצמך בשקט. בבית יש 
שלושה. שניים, ליתר דיוק, 
כי אחד נמצא בחדר ההורים 

אז הוא לא רלוונטי.
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תחת  תרבות  לייצר  מצליחים  איך 
המגבלות?

עומס  מבחינת  מאתגרת  תקופה  "זו 
של מידע מכל כיוון, לכן היה לנו חשוב 
לאפשר הנגשה נוחה לתכנים, להסברים 
תחת  הכול  לרכז  החלטנו  ולסרטונים. 
תחת  נחיתה  דף  והקמנו  אחת  גג  קורת 

מלא'.  בפנים   – ריק  'בחוץ  הכותרת 
נושאים  לפי  המחולק  באתר  מדובר 
הפעילויות,  כל  את  בתוכו  שמרכז 
העדכונים והתכנים לתקופת הקורונה. 
כל אחד יכול לגשת למה שהוא רוצה 
לצפות  שרוצה  ילד  לו:  שנוח  בזמן 
יצירה,  להכין  שרוצה  ילדה  בהצגה, 
הרצאה,  לשמוע  שמעוניינים  הורים 
הרבה.  עוד  ויש  השלישי  לגיל  מענה 
האתר מזמין כל אחד מהקהילה שלנו 
ליצור סרטון בכל תחום שמעניין אותו 
ליטל  מציינת  כאן  לאתר."  ולהעלות 
שהם מבקשים מכולם לבוא ולהשוויץ. 
דברים  יוצרים  ככה. אנשים  כן, פשוט 
אותם  להעלות  מתביישים  אבל  יפים, 
"שוויץ".  כמו  קצת  יראה  זה  אולי  כי 
 – הזאת  התקופה  של  הכוח  זה  אבל 

ולהבין  לחשוש  מבלי  להיחשף  לשתף, 
שזה פשוט עושה טוב לכולם.

מתמודדים  שאתם  הגדול  הקושי  מה 
איתו?

"עברנו למצב שבו אנחנו עושים תרבות 
מבלי  תרבות  מייצרים  וירטואלית. 
לראות את הקהילה, להבדיל מימים של 

שיגרה. יש לעשייה כזאת המון עוצמה, 
זה מאפשר לכל אחד ליצור ולשתף.  כי 
לראות  הקהילתי  במרכז  אותנו  משמח 
פעולה.  משתפת  באמת  שהקהילה 
הראל  מגרעין  בלונים  אמן  לדוגמה, 
אנשים  מושקע.  מאוד  סרטון  שהכין 
והשיתוף  מעריכים,  ומאוד  בו  צופים 

פשוט מחמם את הלב."

הרצאות ושירים
והתהדקו,  למרות המגבלות שרק הלכו 
יצא  הקהילתי  שהמרכז  מספרת  ליטל 
את  מאוד  שהעלו  פרויקטים  כמה  עם 
קבלת  'שבתא',  "במסגרת  המורל. 
למסורת  הפכה  שכבר  בישובים  השבת 
ערב  ערכנו  האחרונה,  השנה  בחצי 
ב'לייב'  בציבור  שירה   – ונשירה'  'בירה 
ביט  ברוך  שלומי, המורה למוזיקה.  עם 
עם  המועצה  יישובי  בכל  עבר  בוקס 
מוזיקה משמחת שהוציאה את האנשים 
למרפסות, ולמחרת קיימנו 'שבתא' עם 
צנחני. בשבוע השלישי למשבר  האחים 
הועברה בשידור חי הרצאת מיינדפולנס 
למתבגרים  להורים  והרצאה  בבוקר 
גאווה  על  גם  מספרת  ליטל  בערב." 
תום   – מקומית בחיבור לאושיה ארצית 
להיות אחד משני  נבחר  מיבול  אמסלם 
הנציגים של הלהקות הצבאיות ולשיר 
החיה  ההופעה  בגלגל"צ.  מוקי  עם 
הועלתה באתר של המרכז הקהילתי, 

"זה פה". 

כל  את  מלהכיל  היריעה  קצרה 
הפעילויות שהמרכז הקהילתי העלה 
הצוות  אלו.  מאתגרים  בימים  והפיק 
וליצור  להפיק  להמשיך  מבטיח 
המשבר,  ימי  יימשכו  עוד  כל  תרבות 
כל  עם  מלא  פעולה  שיתוף  תוך 
המחלקות במועצה. הקהילה מוזמנת 
לשתף  להמשיך  ובעיקר  חלק  לקחת 
לנעימה  הזו  התקופה  את  ולהפוך 

ומלוכדת. 

www.ze-po.com/updates 

רוצים להשוויץ? 'זה פה'
משבר הקורונה הציב בפני כולם אתגרים חדשים ולא פשוטים. 

התמודדות עם שגרה שנעצרה לגמרי, יכולת התנועה שהופסקה ויותר 
מהכל ההתכנסות בתוך הבתים. המרכז קהילתי - "זה פה", שבימים 

של שיגרה מקיים פעילות ענפה המתבססת על מפגש פיזי עם 
הקהילה, נאלץ להתמודד עם אתגר לא פשוט. 

שיחה עם ליטל אמסלם, מנהלת התרבות של המרכז.

את  לציין  חשוב  זו,  מאתגרת  בתקופה 
הנשים והאנשים שעושים לילות כימים 
תמיכה.  של  מעטפת  עבורנו  לייצר  כדי 
ממשיך  חברתיים  לשירותים  האגף 
ולתת  לפתח  המרץ,  במלוא  לעבוד 

מענה מותאם לכל מי שזקוק לו. 

ערכות  המחלקה  עובדי  הכינו  השבוע 
המטופלות,  המשפחות  עבור  הפגה 
ל"קמחא  מזון  חבילות  כ־130  ובמקביל 
מחלק  הרווחה  משרד  פסחא".  דה 
ארוחת  אשכול  ונווה  האגף  באמצעות 
כדי  במועצה,  קשישים  לכ־150  צהרים 
שאף אחד לא יישאר רעב. לצד הדאגה 

האגף  הבסיסיים,  לצרכים 
מקוונות  הרצאות  מציע 
התקופה  לאתגרי  ייעודיות 
להורים ולמתבגרים, שיעורי 
הדרכה  ומפגשי  מיינדפולנס 
של  בפלטפורמה  להורים 

שיחות זום.

את  מתאימות  "אנחנו 
ליאורה  אומרת  עצמנו," 
האגף  מנהלת  אלפרן, 
חברתיים.  לשירותים 
צמוד  בליווי  "ממשיכות 
שלנו.  לפונים  ותומך 
נמצאות  במחלקה  העובדות 
שבהן  המשפחות  עם  בקשר 

מספר  עבורן.  זמינות  והן  מטפלות  הן 
מצומצם של עובדות מגיעות למחלקה, 
בעיקר אלו שאחראיות על תחומי הגיל 

השלישי, מוגבלויות וכדומה."

איך מתנהלת שגרת העבודה?

כיוון  מורכבת,  היא  העבודה  "שגרת 
שאנחנו לא יכולות תמיד לבצע פגישות 
הטיפולי  הכלי  וזה   – פנים  אל  פנים 
החשוב שלנו, המפגש האישי. העובדות 
או  בטלפון  המטופלים  עם  משוחחות 

במקרי  אבל  וירטואליים,  במפגשים 
אקוטי  צורך  יש  שבו  במקרה  או  חירום 
בפגישה פנים אל פנים, ניתן להן אישור 
את  מנחים  אנו  כאלו  במקרים  חריג. 
הפגישה  את  לבצע  לנסות  העובדות 
בחוץ – העובדה שאנו גרים באזור כפרי 
של  מרחק  שמירת  תוך   – לכך  מסייעת 

שני מטרים." 

דומה,  למצב  ערוכים  אתם  האם 
להגבלות כל כך חמורות?

נוגעת  זה  מסוג  למצבים  "הערכות 
והפרקטי.  המנטלי   – היבטים  בשני 
לא  שאנחנו  העובדה  המנטלי,  בהיבט 

בביתה  אחת  וכל  כצוות  ביחד  נמצאות 
יכולה מאוד להקשות. גם העובדה שיש 
עמימות רבה ולא ברור מתי זה יסתיים. 
תחושת  את  להפיג  מנסות  אנחנו 
בקשר  נמצאת  הצוות  ראש  הבדידות, 
להן  זמינה  והיא  העובדות  עם  שוטף 
לכל שאלה והתייעצות. מדי פעם אנחנו 
'זום' עם כל הצוות כדי  עורכות שיחות 
בהיבט  שלנו.  מה'ביחד'  חלק  לשמר 
הפרקטי, העובדות הונחו לעבוד מהבית 

למשפחות  שירות  לתת  ממשיכות  והן 
ככל שניתן."

היבטים  אותם  כי  מציינת  ליאורה 
המטופלת.  לאוכלוסייה  גם  מתייחסים 
האתגרים,  אותם  עם  מתמודדים  "כולם 
בהן  שקיימים  משפחות  ישנן  אבל 
 – הקושי  את  שמעצימים  אלמנטים 
מצוקה כלכלית, קשיים בתפקוד ההורי, 
מחלות, מצבים שמייצרים סביבה מאוד 
לסייע  היא  שלנו  המטרה  מורכבת. 
קיצון.  ממצבי  להימנע  למשפחות 
לכלל  האחד   – סיוע  קווי  שני  פתחנו 
חוסן,  מרכז  עם  בשיתוף  האוכלוסייה 
וקו סיוע לנוער בשיתוף השפ"ח. בנוסף, 
למשפחות  וממליצים  מציעים  אנחנו 
המחלקה  דרך  בטיפול  שנמצאות 
מרחוק,  הטיפולים  את  ולקבל  להמשיך 
'זום'.  או  וואטסאפ  אפליקציית  דרך 
שהוא  שחש  מי  מכל  מבקשים  אנחנו 
זקוק ליעוץ או תמיכה לפנות 
לאחד מקווי הסיוע שלנו. אל 

תהיו לבד עם הקושי."

איך האווירה במרכז? בצוות?

נעימה.  הכול  בסך  "האווירה 
אינטנסיבית,  מאוד  העבודה 
בזכות  המורל  על  שומרים 

העשייה."

נתקלים  אתם  פניות  באלו 
בתקופה הזו?

שנוגעות  פניות  "בעיקר 
ומהמצב  מהעתיד  לחשש 
שאין  משפחות  הכלכלי, 
דירה  שכר  לשלם  כסף  להן 
פניות  לילדים.  אוכל  לקנות  או 
הורים  של  לתסכול  מתייחסות  נוספות 
בבית,  ארוכה  כך  כל  בשהות  וילדים 
נוסף  נושא  לצאת.  אפשרות  אין  כאשר 
אוכלוסיית  הוא  הפרק  על  שעומד 
ומערכת  משפחה  להם  שאין  האנשים 
בעזרת  היישוב,  כאלו  במקרים  תמיכה. 
מייצר  נפלאה,  עבודה  שעושים  צח"י 

להם תמיכה ומעטפת."

יש מי שדואג לנו
איך מטפלים בקשיים כשצריך לשמור על מרחק, ואיך עושים כל 

כך הרבה כשהנסיבות מאפשרות מעט? באגף לשירותים חברתיים 
מוצאים את הדרך

כלים חד פעמיים, מתכלים, 
אביזרי עיצוב לשולחן. 

מיתוג וחבילות קונספט 
לימי הולדת.

מתחם הגרעין - ישע 
0544-319-808

שירותי תיקונים, תחזוקה 
שוטפת, התקנות, הקמת 

תשתיות, מכירה וייעוץ מקצועי

אהוד אטיאס - 0507484848
hamazganish@gmail.com

ה'ברוך ביט בוקס' במסדר יציאה לפעילות מבצעית  

ציפי ברוזה במבצע "קמחא דפסחא" צילום: ענת מורד
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זמן  שאין  מוכיחה  ההיסטוריה 
מאשר  ניסיוני  לשידור  יותר  טוב 
החל  המיתולוגי   2 ערוץ  משבר.  עיתות 
המפרץ,  מלחמת  בתקופת  שידוריו  את 
האטום  בחדר  ספונים  היו  כשכולם 
נשמע  השקט.  לגל  במתח  ומאזינים 
מוכר? קהל שבוי עם מאה אחוזי רייטינג 
לקטנות(  ניתפס  לא  אבל  פחות,  )קצת 
אנחנו  שי  לנחמן  לחכות  שבמקום  רק 
יום בתשע  כל  ביבי,  מחכים למופע של 
יזיק,  לא  מקומי  אסקפיזם  קצת  בערב. 
הרדיו  תחנת  לתמונה  נכנסת  וכאן 

המקומית החדשה – רדיו אשכול.

תחנת הרדיו החדשה, אותה ניתן לשמוע 
היא  האינטרנט,  באמצעות  רק  בינתיים 
ישן  בחלום  שהתחילה  משותפת  יוזמה 
של רמי שני, שדרן גלי צה"ל ובן קיבוץ 
מנהל  ממודיעין,  אלטר  דני  יצחק.  ניר 
תחנת הרדיו, מספר: "רמי פנה אל הילה 
רדיו  תחנת  להקים  הרעיון  עם  קטרי 
הכול  ומשם  אליי,  פנתה  היא  באשכול, 
התרבות  כרכז  שעובד  דני,  התגלגל." 
בנווה אשכול שוחח עם גדי ירקוני, ראש 
המועצה, עם יפעת ליפנר הדוברת ועם 
מיכל עוזיהו, מנהלת המרכז הקהילתי. 
לכל  שדרים  קורס  לפתוח  החליטו  יחד 

מקצועות הרדיו. 

לתת ביטוי לאנשי האזור
המורה  לתפקיד  מייד  נרתם  שני  רמי 

על  "חלמתי  הקבוצה.  של  והמנחה 
הקמת תחנת רדיו באשכול כבר משנות 
התשעים, כשלמדתי עיתונאות. סדנאות 
הלימודים  מתוכנית  חלק  היו  רדיו 
וגיליתי שאני הכי מתחבר למדיה הזאת. 
ללמוד  צה"ל,  בגלי  לבקר  התחלתי 
השנייה  בשנה  עובד,  זה  איך  ולהפנים 
את  והבנתי  ישראל'  ל'קול  התקבלתי 
אם  הציבור.  על  לרדיו  שיש  ההשפעה 
חשוב  היה  זה   – ברדיו'  זה  את  'אמרו 
עבור  גם  כתבתי  במקביל  ומשמעותי. 
את  וכשסיימתי  אשכול,  של  העיתון 
הלימודים הקמתי את רדיו 'אשל הנשיא' 

שמשדר עד היום." 

שני היה גם בצוות מקימי "רדיו דרום", 
תחומים  שסיקר  שטח  ככתב  ושימש 
רבים. ב־1998 קיבל הצעה להיות הכתב 
הדרומי של גלי צה"ל. "כל הזמן הייתה 
האזור.  לאנשי  ביטוי  שאין  תחושה  לי 
לדרום  מגיעה  התקשורת  איך  ראיתי 
כל  אבל  ביטחונית,  הסלמה  כשיש  רק 
שאר הנושאים לא עולים בכלל לסיקור. 
כלי  חייבים  שאנחנו  הבנתי  הזה  בשלב 
שלנו,  הקול  את  שישמיע  תקשורתי 
דיבר  שני  הזמן."  כל  אותנו  שידבר 
ילין, שהביע התלהבות  חיים  בזמנו עם 
את  להביא  הצליח  לא  זאת  ובכל  רבה, 
ירקוני  "כשגדי  מימוש.  לכדי  הרעיון 
נבחר לראשות המועצה פניתי אליו וגם 
ומאיר  מיקי  עם  ישבתי  התלהב.  הוא 

ויחד כתבנו פרוגרמה  ארד מקיבוץ מגן 
לתחנת רדיו באשכול." 

עורכי  מגן,  מקיבוץ  ארד  ומיקי  מאיר 
את  לפגוש  לנו  "יצא  ושדרנים:  תוכניות 
רמי שני במעגלים חברתיים ומקצועיים 
במועצה ונושא הקמת תחנת רדיו עלה. 
יום אחד רמי הגיע אלינו הביתה והודיע: 
וכתבנו  יחד  ישבנו  מתחילים.  זהו, 
השקפת  התחנה:  של  היסודות  את 
תפקידים  חלוקת  תוכן,  סדר,  העולם, 
מלאכת  הסתיימה  כשנה  לפני  ועוד. 
ופורסם  והתכנונים  החיבורים  ההכנות, 
של  תחילתו  על  המקומית  בתקשורת 
רמי.  של  בהנחיתו  רדיו  שדרני  קורס 
וסיימנו  לקורס  הצטרפנו  ואני  מאיר 

אותו בהצלחה."

תרומה אדירה
לשעבר  חוסן  מרכז  מנהלת  אבני,  תמר 
הביעו  המתנדבים  רכזת  קטרי,  והילה 
כשנפגש  לפעולה.  ונכונות  תמיכה 
עמיקם  ועם  אלטר  דניאל  עם  שני  רמי 

נוישפל החל החלום להפוך למציאות.

למעשים.  הזמן  שהגיע  יחד  "הבנו 
קורסים  בהעברת  ניסיון  לי  היה  כבר 
קורס  את  להוביל  נכונות  הבעתי  ומייד 
קיבלנו  הרדיו באשכול. במקביל  שדרני 
אותו,  לקיים  מהמועצה  עקרוני  אישור 
ונשים."  גברים   12 נרשמו  ולשמחתנו 
במרכז  לשבוע  אחת  התכנסה  הקבוצה 
מקצועות  את  למדו  שם  הצעירים, 

הרדיו. כולם סיימו בהצלחה. 

ענת רוסט, מנהלת נווה אשכול הסכימה 
ו"רדיו  במתחם  תוקם  הרדיו  שתחנת 
בעיני  ראיתי  "לא  לדרך.  יצא  אשכול" 
רוחי את התחנה כבידור, אלא כתרומה 
ובזמנים  שלום  בימי  לתושבים  אדירה 
"החלום  אומרת.  היא  מלחמה,"  של 
שני  אומר  התגשם,"  סוף  כל  סוף  שלי 
עיני  מול  רואה  אני  "היום  בהתרגשות. 
רדיו, תושבי אשכול,  קבוצה של שדרני 
יכולת  עם  שמגיעים  רציניים  אנשים 
עבודה מרשימה ועם הרבה מוטיבציה". 

עמיקם נוישפיל משדה אברהם, גם הוא 
באוויר  "יש  מוסיף:  התחנה,  ממקימי 
להרגיש  לי  וטוב  עשייה  של  תחושה 
מאוד  אני  חי.  אני  שבה  לחברה  מועיל 
לקחת  שהסכימה  המועצה  את  מעריך 
על עצמה את מימון התחנה. דבר אחד 
אני  שדרנים.  עוד   – במיוחד  לנו  חסר 
בנפשו  הרדיו  שמקצוע  מי  לכל  קורא 
למחזור  ולהירשם  קשר  אתנו  ליצור 

השני". 

האתר.  גלי  מפת  על  אנחנו  זהו,  אז 
בינתיים רק און־ליין, אבל צריך התחלה 
תתחברו,  תגלשו,  הצלחה.  סיפור  לכל 
ואולי תגלו גם אתם את השדרן שבכם.   

בעידן שבו שולטת המדיה הדיגיטלית והטיק-טוק גובה קורבנות 
חדשים בכל יום, הרדיו נחשב מדיום מיושן משהו. מי עדיין יושב 

ומאזין לרדיו כשיש לנו נטפליקס, יוטיוב ואקס-בוקס? מתברר שיש 
לא מעט משוגעים לדבר שפסגת השאיפות מבחינתם היא לשדר מעל 

גלי האתר. עפרה בן נתן

עולים על הגל

radio-eshkol.co.il :להאזנה 
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מיד עם חלוף ימי הקורונה 
"ראקויה צימרים יפנים" בעין הבשור יפתחו 
שנית לתת מענה של רוגע באוירה מיוחדת.

נחמה: 054-7919888 
www.rakuya.co.il  rakuya@walla.com

על המיקרופון:
מאיר ומיקי ארד
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ככל  אותי  מרתקים  נושאים  שני 
בחודש  המגיפה  על  שמדברים 

־האחרון, האחד שייך לתחום הפסיכולו
־גיה האנושית והשני – להתלבטות פילו

סופית.
אלפי כתבות ומאמרים נכתבו על נושא 
ה”פייק ניוז” בשנים האחרונות, ועשרות 

־מחקרים נעשו. יש תשובות שונות לשא
)לא  ומאמינים  קוראים  אנו  מדוע  לות 
מפניהן  להתגונן  ואיך  להן  אתם(  אני, 
)אתם. אני מחוסן כמובן(. אותי מעניינת 
בעיקר המוטיבציה של מפיציהן – מדוע 

־לכל הרוחות ירצה מישהו להמציא ולה
או  הקורונה  בנושא  שקרית  ידיעה  פיץ 

בכל נושא אחר? 
־ימי ה”פייק ניוז” הם למעשה כימי ההיס

בדוחות  בהן  פגשנו  האנושית.  טוריה 
המרגלים ששלח משה לכנען, אוגוסטוס 

־הפיץ שמועות על מרקוס אנטוניוס ויח
סיו עם קלאופטרה, היהודים נפלו קורבן 
לעלילות שווא משך אלפיים שנה – החל 

ועד לפרו ילדים למצות  ־משימוש בדם 
טוקולים של זקני ציון, אדם חמוש נכנס 
שנים  ארבע  לפני  בוושינגטון  לפיצריה 
כדי להשמיד את הילרי קלינטון בהיותו 

פדו רשת  משם  ניהלה  שהיא  ־משוכנע 
פיליה, והטלפון של גנץ נפרץ כמובן על 

ידי האירנים.
־מחקרים מצאו שמבוגרים משתפים ידי

עות כוזבות יותר מצעירים, אולי כי הם 
מחו ולכן  חברתיות  רשתות  בלי  ־גדלו 

אני  גם  הם?  למה   – )בעצם  פחות  סנים 
שקריות  שידיעות  גם  נמצא  הזה(.  בגיל 
וגם  מאמיתיות  בהרבה  מהר  עוברות 
תפוצתן גדולה יותר, אולי כי הן מושכות 
יותר את העין והלב. יש סוגים שונים של 
“פייק ניוז” אולם נחזור לעניין של מדוע 
בדעתי  עולים  מהן.  מרוויח  ומי  בכלל, 

שלושה סוגי מרויחים.

פוליטיקאים   – הראשונים  החשודים 
את  להאדיר  המבקשים  דברם,  ועושי 
החל  ליריבם.  להזיק   – ובעיקר  שמם 
נאמרו  )עליו  הורדוס  דרך  מאוגוסטוס, 
דברים נוראים אפילו יותר ממה שבאמת 
עשה(, הילרי קלינטון, דרך טראמפ, ועד 
של  סטייט”  וה”דיפ  גנץ  של  ל”סטיות” 

המבק אלה   – אחרים  חשודים  ־אוחנה. 
עיתונות  רווח כספי: למכור  לייצר  שים 
מוצר  לקנות  לאנשים  לגרום  “צהובה”, 
במוצרים  לפגוע   – להיפך  או  ערך  חסר 

קנינו  זהירות.  נדרשת  פה  יריבים.  של 
פרסו לו  שיש  רפואי  מכשיר  ־לאחרונה 
־מת נרחבת כמחולל פלאים, אולם כשנ

כנסנו ל “חוות דעת משתמשים” היו שם 
צד  איזה  אז  תביעה.  ואיומי  קללות  גם 
הוא פייק? אולי אף אחד. בהחלט סביר 
לא  ולשני  עוזר  המכשיר  אחד  שלאדם 
)לרעייתי כן ולי לא. אז ברור שעליי עשו  

בכל זאת פייק(.
הסוג השלישי הוא של אנשים המפיקים 

מני עשיית  של  הכוח  מתחושת  ־סיפוק 
פולציות באחרים, או מתחושת שעשוע, 
אותה”.  אכלתם  עליכם,  “עבדנו  בנוסח 
האם זה סיפוק “חולני”? לא בטוח, חשבו 

־על האחד באפריל בכל שנה וכמה נהני
תם מהפייקים שבו.

חשוב  אבל  תתי-סוגים,  עוד  כנראה  יש 
ז...  הבני  )כל  הפייק  יצרני  בין  להבחין 
האחרים( לבין אלה שרק מפיצים אותן 
– וירים פה יד מי שלא עשה זאת, גם אם 

לא בזדון.

המוותרים על מעט מחירותם
החירויות.  הגבלת   – השני  ולעניין 
האמירה   מיוחסת  פרנקלין  לבנג’מין 
מחירותם  מעט  על  המוותרים  “אלה 
לטובת ביטחונם, לא זכאים לא לזה ולא 
בדיוק  זהו  שניהם”.  את  ויפסידו  לזה, 
ליבו של הדיון הנוכחי על ההיתר לשב”כ 
לעקוב אחר תנועות אנשים, על הגבלת 
חופש  הגבלת  על  ההפגנה,  אפשרות 
העבודה, התנועה והבילוי וכל החירויות 
המשבר.  עקב  מאתנו  שניטלו  הנוספות 
האם כל אלה מוצדקות? שאלת החירות 
היום,  ועד  מאפלטון  נידונה  ומגבלותיה 

פרנק הפילוסופיה.  תולדות  כל  ־לאורך 
קיצונית, המ ודומיו מציגים עמדה  ־לין 

הנאורות,  )תקופת  לזמנו  אולי  תאימה 
אך  האמריקאית(  העצמאות  מלחמת 
יום  מוותרים  כולנו  לדעתי.  טועה,  הוא 

־יום על חלק מחירויותינו, גם ללא הקו
רונה, מתוך התחשבות בסובבים אותנו 
ובסדר הציבורי הנדרש לקיום כל חברה. 
תנועה  להגביל  רצוי  כמה  עד  הדילמה 
בימים  מחריפה  אנשים  אחרי  ולעקוב 

יב אם  יותר  רגועים  להיות  נוכל  ־אלה. 
השני  אינטרסנט,  האחד  )מי?  לנו  טיחו 
הרביעי  משעמם,  השלישי  אגו,  מנופח 
כל  כלומר  אני,  רק  ליצן.  החמישי  בור, 
ונטול  מוסרי  רציני,  חכם,  מאתנו,  אחד 
יבוטלו  הללו  ההגבלות  שכל  אינטרס( 
כשיחלוף המשבר. הקושי הוא שחלקנו 
מפי  הבאות  להבטחות  להאמין  הפסיק 
מי שלמדנו להטיל בהם ספק. זו כנראה 
הסיבה מדוע עוד לא קמה לנו ממשלה 
)עד רגע כתיבת שורות אלה(. את הקרע 
ולא  מהר  פחות  לא  לרפא  נחוץ  הזה 

פחות ביסודיות מאשר את הנגיף.

על פייק ניוז והגבלת חירויות / דני ברזילי. מגן

אנשים המפיקים סיפוק מתחושת 
הכוח של עשיית מניפולציות באחרים, 
או מתחושת שעשוע, בנוסח “עבדנו 

עליכם, אכלתם אותה”. האם זה סיפוק 
“חולני”?

מזמן  לא  שעד  מותג  קורונה,   
סימל תחושת רעננות ופאן, פינה 
את מקומו באחת לנגיף העוסק גם הוא 

ברעננות ופאן – בגרסת הגיהינום!
ראש  לנו  בישר  שבו  הראשון,  בפרק 
ואיסור  במצב  החמרה  על  הממשלה 

שה חשבתי  איש  מאה  מעל  ־התכנסות 
גיבור הראשי מקצין )מה לעשות, שלוש 

־מערכות בחירות הפכו אותי לחשדניס
טית(.

־ בפרק השני, ששמו "אישה בורחת מב
שורה", חלה תפנית בעלילה - הבשורה 

על חופשת התלמידים.
 כמו בהילוך איטי ראיתי שפתיים נעות, 

אך סירבתי להפנים את המשמעות.
בת להתבוסס  דלה  דקה  לי  הייתה  ־לא 

עליי,  שנכפתה  האונים  חוסר  חושת 
זמנה  תם  "האם  כמו  קיומיות  מחשבות 

־של האנושות?" לא חלפו בראשי המוט
רד, כמו גם שירי רקע בסגנון "מחר אני 
אותי..."  תחפשו  אל  רחוקה,  כה  אהיה 

גור וואלו,  נאדה,  כלום.  התנגנו.  ־לא 
נישט. 

אתם יודעים למה? 
התשובה בעצם מחולקת לשתיים. 
מלכת  היא  הראשונה  הסיבה 
מקוונות.  משימות   – הקורונה  

שצ והמורים  המורות  עם  ־ליבי 
עם  רציף  בקשר  להיות  ריכים 
מהם  עשרות   – התלמידים 

)דמיינו אימוג'י של תדהמה(.
ואני  והערכה  אמפתיה  לי  יש 
מוקירה אותם ואותן בכל ליבי 
)נכון, הם כבר לא חייבים, אך 

היל נמצאים שם עבור  ־עדיין 
דים – מהמם(. הבעיה שלי היא 
שאני מפסידה את כל  שיעורי 
פעל וגם  המקוונים,  ־הלייב 

לא  הסביבה  של  היתר  תנות 
בדיוק עוזרת.

למה, תגידו לי למה אני צריכה 
לקום בבוקר ולהישטף בסרטוני 

לכיתה  חברים  של  טוב"  "בוקר 
ארוחת  אחרי  כבר  כולם  ולגן, 
משפ התעמלות  בריאה,  ־בוקר 

טיול  הצח,  באוויר  טיול  חתית,  
למרגלות ההר הנפלא שגילו בדיוק 

מעיסת  מגורים  בית  בונים  עכשיו, 
בוץ, כולם כבר סיימו את כל המשימות 

ממשפחת  אור  "בוקרררר  שלט  וציירו 
רב  במאמץ  הצלחתי  אני  ואני?  להיט". 

לגרום להם לצחצח שיניים.  

אין מה לעשות, אלוהים נמצא בפרטים 
הקטנים.

־הסיבה השנייה שלא אפשרה לי להתבו
סס ברחמים עצמיים ודאגה לכדור היא 

– שימו לב, אנשים – אוכל. 
על  גדול  בקול  שוב  נקרא  הסדר  בליל 
ארבעה בנים שבהם דיברה התורה. אני 

־מציעה פרק ב': "על ארבעה ילדים דיב
רה השפחה":  

האחד רעב
השני רעב מאוד

לשלישית מתחשק משהו קטן
והרביעי לא יודע מה בא לו.

וכולם מתנקזים אל אגן המטבח שכורע 
תחת הנטל. רחמיי על דלת המקרר.

שני טיגון  בין  עלינו,  שנכפתה  ־בשגרה 
צל לחיתוך ירקות, חולפות בי מחשבות 

הפ הקול  לי  לוחש  "לירז,"  תלייה.  ־על 
הכבי כל  תנסי לתלות את  "בואי  ־נימי, 

סה, שלא יהיה מקום, כי אם עוד תקנה 
את  תולה  את   – לעין  לך  תיכנס  חדשה 

עצמך."
אבל יש גם קולות אחרים, רחשי לב של 
במצב  תקוותיהם  תולים  אשר  אנשים 

הזה.
עשה  שהעולם  היא  שלהם  התחושה 
על  להסתכל  לרגע  שנוכל  כדי  "הולד", 

עצמנו:
מנומנמי  במסכים,  מרוכזים  כך  כל 
עצמנו  את  ומוליכים  הולכים  רגש, 

לאבדון.
־"אולי הקורונה תעשה לנו 'ריסטא

רט'", הם יאמרו.
הלוואי  ומרגש.  יפה  זה  האמת? 
היישובים  ברחובות  שאראה 
בקלאס  משחקים  ילדים  שלנו 

־ובגומי, ולא מצטלמים לסרטו
ני "טיק טוק" משל היו ביונסה 
סקוור  במדיסון  לייב  בהופעת 

גארדן.
אבל נראה לי שפחות.

אין  אלו  שורות  לכתיבת  נכון 
־לנו מושג מה יקרה, ואני מק

הארור  שהנגיף  ומייחלת  ווה 
־הזה יאולף ויסור מאתנו. שה
הע שבעלי  יחלימו,  ־חולים 

לצוף  יצליחו  הקטנים  סקים 
שהסדר  המים,  פני  מעל  חזרה 
יודה  ניר  ושערד  כנו  על  ישוב 

שהוא טעה.
עד אז,

אני לא יודעת מה להכין לארוחת 
ערב. למישהו יש רעיון? 

יומני קורונה
לירז עשור, אם אבודה בחלל ובזמן. מבטחים  

"לירז," לוחש לי הקול הפנימי, 
"בואי תנסי לתלות את כל 

הכביסה, שלא יהיה מקום, כי אם 
עוד תקנה חדשה תיכנס לך לעין 

– את תולה את עצמך."

מורי מחזיק כרוב שיצא מפרופורציה. 
מזכיר לכם משהו?
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אני  סיגל.  יונתן  לי  קוראים  היי, 
עם  הבשור  עין  במושב  גר   ,22 בן 

אימא שלי והכלב. 

לשני  כסייע  עובד  אני  "רגילים"  בימים 
היסודיים  הספר  מבתי  באחד  ילדים 
החברתי  במועדון  וכמדריך  במועצה, 
של המרכז הקהילתי. אני עוסק בחינוך 
השירות  בשנת  התיכון.  מאז  ובהדרכה 
בתנועת  וקומונר  מדריך  הייתי  שלי 
מפקד  הייתי  ובצבא  הצעיר",  "השומר 
אהבתי  תמיד  נוער.  ומדריך  טירונים 
הבלתי  המפגש  ילדים.  עם  לעבוד 
פורמאלי והבלתי אמצעי איתם מאפשר 
שמובילים  מאוד  עמוקים  וחיבור  קשר 

לתהליכים מדהימים. 

אולי זה יישמע לכם כמו קלישאה, אבל 
עם  שעובד  מי  וכל   – הקשיים  למרות 
הסיפוק   – כאלו  המון  שיש  יודע  ילדים 
מזהים  מהצהרון  כשילדים  אדיר.  פשוט 
אליי  ורצים  הספר  ובבית  במושב  אותי 
מרגיש  שתקן  כשילד  שלום,  לי  להגיד 
כשאני  לדבר,  כדי  לידי  בטוח  מספיק 
ולהרגיע  ילד  של  לליבו  להגיע  מצליח 
רגעים  אלה   – נסער  כשהוא  אותו 

שבשבילם שווה לקום בבוקר. 

מקדיש  אני  היום  של  השני  החצי  את 
ערב  בכל  מסגרות.  מיני  בכל  לעצמי, 
אני נוסע לבילוי אחר, בדרך כלל בבאר 
שבע: חוג תיאטרון, במה פתוחה בפאב, 
לימודי יהדות ברוח חילונית, הופעות או 
סטודנטים.  של  אימפרוביזציה  קבוצת 
אני נוסע פעם בשבוע לרמת גן, לקורס 
לטייל.  פעם  מדי  ויוצא  )ריקוד(  סווינג 
אפשר להגיד שיש לי הרבה זמן פנוי או 
וכשעובר  אוהב,  שאני  לדברים  פנוי  לא 

כלום,  לא עושה  אני  זמן שבו  יותר מדי 
הרגשות  בטלן.  כמו  רע.  מרגיש  אני 

האלה צפים בעיקר עכשיו.

לילה  בן  הופסק.  הכול  אחד  ברגע 

– אין בית  הצטרפתי למעגל המובטלים 
בשש  לקום  התרגלתי  צהרון.  ואין  ספר 
ולעבוד עד אחר הצהריים,  וחצי בבוקר 
ועכשיו אני קם בעשר ומחפש את עצמי. 
למצוא  לא.  שבעצם  רק  תותים,  החיים 
תעסוקה זו משימה לא קלה, ואני נלחם 
ובשעמום.  בקורונה  מערכות:  בשתי 
התרוקן  הכול  בבידוד,  כשכולנו  עכשיו, 

מתוכן.

של  ההנחיות  את  שהפנמתי  אחרי 
לחיפושים  יצאתי  הספר,  בתי  פיזור 
עם  יחד  הקמתי,  חדשה.  עבודה  אחר 
שמוכנים  אנשים  מאגר  מהאזור  חברים 
היה  הדבר  עוד  כל  בייביסיטרים  להיות 
החקלאות.  לתחום  גם  ופניתי  אפשרי, 
כמה מהבילויים שלי עברו למסגרת און־
לכל  מתאים  לא  אבל  יעיל  פתרון  ליין, 
המפגש  את  מחליף  לא  וכמובן  תחום 
האנושי. בנוסף, הכנתי רשימת עיסוקים 
לנגן,  להתאמן,  לתקופה:  שמתאימים 
להתכונן  ספר,  לקרוא  לבשל,  ללמוד 
חלק  זה  )כן,  למשחק  לביה"ס  לקבלה 
שיכולים  דברים  מלא  ועוד  מהתוכניות( 
למלא את הזמן. בין שאר העיסוקים שלי 
שיר  כאן  וצירפתי  שירה,  כותב  גם  אני 
בתקופה  שלי  התחושות  את  שמתאר 

הזו. 

יום  שגרת  לייצר  לכולם  ממליץ  אני 
אקטיבית ובריאה כדי לנצח את הקורונה 
שהנגיף  ומקווה  השעמום,  את  ובעיקר 
ונחזור  ייגמר  המדיני  שהסגר  יתפוגג, 
זו  בינתיים  המבורכת.  לשגרה  כולנו 
המציאות שלנו, וכדאי שנפיק ממנה את 

המיטב. 

מ"פול גז" ל"ניוטרל" תוך שבוע / יונתן סיגל. עין הבשור
מעבר מחיים מלאי אתגרים ופעילויות למצב של המתנה 

ברגע אחד הכול הופסק. בן לילה 
הצטרפתי למעגל המובטלים – אין 

בית ספר ואין צהרון. התרגלתי לקום 
בשש וחצי בבוקר ולעבוד עד אחר 

הצהריים. עכשיו אני קם בעשר 
ומחפש את עצמי. 

על כביש מהיר אני נוסע
צפצופים מכל צד אני שומע

מלא אורות, מלא נתיבים
אופפים אותי מכל הצדדים

ואני רק רוצה לצאת,
תנו לי לצאת!

פקק אדיר נוצר בכביש
ואת מוחי אני מרגיש

דופק ומרעים בתוך ראשי
כמה למשהו יותר מוחשי

הוא כמוני רוצה לצאת,
צועק: תנו לי לצאת!

כשאני בקרשים וצועק לא יכול
כל מה שמתחשק זה לצאת במחול

מה יהיו הסיכונים, מה יהיו ההשלכות
אני חי בכרך של מחשבות

הכל עובר כל כך מהר ואין זמן לנשום
מכל הרעש אני רוצה לברוח לחלום

עם עצים ירוקים, משב רוח נעים
ומיני פירות

אבל אני תקוע בכרך המחשבות

לא מצליח לרגע למצוא שלווה 
במציאות הגשמית ונוכחת 
מטייל בחורשת המחשבות
וחווה חוויה בלתי נשכחת

שוכב על עשב רטוב מטל 
שומע צלילי עלים מרשרשים

ונערת חלומותי איתי 
עצירה פתאומית

ואני שוב בין הרעשים

מסתכל בבבואה שנמצאת בחלון
ורואה בלון עטוף בשיגעון

במקום אוויר מלא במחשבות
רק לפיצוץ נשאר לחכות

אוכל ביתי
בשרים על האש

שווארמה • פלאפל • שקשוקה

כשר בהשגחת הרבנות האזורית מרחבים
אירועים עד 50 איש

משלוחים בכל רחבי המועצה
טל: 089925336  נייד: 0503483496

מרכז מסחרי עמיעוז ליד סופר אשכול

כרך המחשבות
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באתר  עורך  שאני  שנים   12 כבר 
לעבודה  התקבלתי  כלכליסט. 
2008, כחצי שנה לפני המשבר  באפריל 
שהכה   2008 של  הגדול  הפיננסי 
עברתי  מאז  העולם.  ברחבי  בבורסות 
הנראה  וככל  בדסק,  משמרות  אלפי 
ערכתי עשרות אלפי כתבות חדשותיות 
היו  השנים.  לאורך  שונים  בנושאים 
כמה  עד  )יחסית,  רגועות  משמרות 
להיות  יכולה  חדשות  בדסק  שעבודה 
יותר.  עמוסות  משמרות  והיו  רגועה( 
אבל אני לא זוכר אף תקופה שמתקרבת 
למה שקורה במערכת שלנו בימים אלה 
 - חדשות  מערכת  בכל  הנראה  )וככל 
או בטלוויזיה(  ברדיו  בדיגיטל,  בפרינט, 
בחיינו.  הפציע  הקורונה  שמשבר  מאז 
לכך  מעבר  שלנו,  שהאתר  היא  הסיבה 
שהוא מספק דיווח שוטף על התפשטות 
המגפה בעולם, מתעסק רבות בהיבטים 
ובהשלכות  המשבר  של  הכלכליים 
כלכלת  על  הזה  המתגלגל  האירוע  של 
של  הכספי  מצבם  על  וכן  המדינה 
שהוצאו  מי  של  דינם  מה  האזרחים: 
לחל"ת; מה קורה למניות בבורסה; מה 
יקרה לפנסיה שלנו; האם אנחנו זכאים 
רבות  שאלות  ועוד  מהמדינה,  להקלות 
אחד  כל  ומעסיקות  יום  בכל  שצצות 

ואחת מאיתנו.

את  פרטים  לפרטי  זוכר  לא  כבר  אני 

מעבודה  אבל  העניינים,  השתלשלות 
לציון,  בראשון  אחרונות  ידיעות  בבית 
כשכולנו יושבים אחד ליד השני, עורכים 
ועסוקים  צחוקים  מריצים  כתבות, 
ומתי  בעיקר במי הביא שוקולד מחו"ל 
האוכל,  בחדר  צהריים  לאכול  יורדים 
מהבית,  מרחוק,  לעבודה  עברנו 
בצורה שקשה  אינטנסיביות  במשמרות 
רודפת  ידיעה  רודפת  ידיעה  לתאר. 
ידיעה, העדכונים מהארץ ומהעולם לא 

המשמרת  רוב  ובמשך  לזרום  מפסיקים 
אנחנו במרדף בלתי פוסק אחרי הדיווח 
האחרון והעדכני ביותר. עורכים ידיעות 
דיווחים  מתרגמים  מסחרר,  בקצב 
וטבלאות  גרפים  מוסיפים  מחו"ל, 
את  יותר  טוב  ומבהירים  שממחישים 
אנחנו  זה  כל  כשאת   - המצב  תמונת 
בהתחלה  מביתו.  איש  איש  עושים 
יחסית,  מסורבלת  היתה  העבודה 
מפסיקות  שלא  ווטסאפ  קבוצות  עם 
לצפצף ומסנג'ר שפתוח על כמה שיחות 

ועברנו  השתכללנו  כך  אחר  במקביל. 
ואנחנו  טלגרם,  אפליקציית  עם  לעבוד 
משמרת  בכל  ייעודית  קבוצה  פותחים 
עם  אחד  מתקשרים  אנחנו  שדרכה 
השני. ברקע, כמובן, הילדים בבית רצים 
זה  רוצים  שהם  מה  שכל  ומשתוללים, 

זמן מסך וממתקים - וכמה שיותר.

את  לרכז  כדי  כלשהו,  בשלב 
במקום  המרכזיות  ההתפתחויות 
ידיעה  יום  בכל  לפתוח  החלטנו  אחד, 
ואליה   - שוטף  דיווח  של  מתעדכנת 
ולעדכן  מהדיווחים  ניכר  חלק  להכניס 
לכך:  הצדקה  שיש  פעם  בכל  כותרת 
החולים  מספר  על  עדכונים  כשיש 
מתים,  על  גם  ולצערנו  בקורונה 
הנחיות  מוציא  הבריאות  כשמשרד 
ובספרד  כשבאיטליה  או  חדשות, 
ביממה  מתים  מאות  על  מדווחים 
האחרונה. בהתחלה, הדיווח היה משותף 
לנעשה בארץ ובעולם, אבל אחרי כמה 
ימים הבנו שהידיעה ארוכה ומלאה מדי 
והחלטנו לפצל - ידיעה אחת מתעדכנת 
וידיעה  מהארץ,  החמים  הדיווחים  עם 
הדיווחים  עם  מתעדכנת  נוספת 
הספיק.  לא  זה  גם  מהעולם.  האחרונים 
שהגולשים  ראינו  המשבר,  החרפת  עם 
מחפשים חדשות אופטימיות ושכתבות 
עם נימה מעודדת זוכות לכניסות רבות 
עדיין  הוא  הרייטינג  לעשות,  מה  )אין 
המלך(. אז החלטנו לפתוח דיווח נוסף, 
 - הקורונה  בנושא  חיוביות  חדשות  עם 
הירידה בזיהום האוויר, חבילות הסלולר 
וגרפים על האטה בקצב  יתייקרו,  שלא 

ההדבקה. 

הטיוטה  הן  שהחדשות  אומרים 
זה  בשלב  ההיסטוריה.  של  הראשונה 
כולנו כבר מזמן מבינים שאנחנו נמצאים 
בעיצומו של אירוע היסטורי משמעותי, 
לממדים  ליום  מיום  ומעצים  שהולך 
יודע באמת  שככל הנראה אף אחד לא 
להעריך. בשעות הלחוצות, כשהעיניים 
המרצד  המסך  מול  זמן  מרוב  אדומות 
בלמצוא  להתרכז  מתקשה  כבר  והמוח 
והמדויקת,  הנכונה  הכותרת  את 
וכל  הקירות  על  מטפסים  כשהילדים 
המחשב  את  לכבות  זה  רוצה  שאני  מה 
וללכת לנוח או לצאת לרוץ כדי לנקות 
שנפלה  לעצמי  מזכיר  אני   - הראש  את 
מעניין,  במקצוע  לעבוד  הזכות  בחלקי 
תורם  אני  גם  ושאולי  חשוב,  מאתגר, 
משהו קטן לטיוטה הזו, שתהפוך בעתיד 
להיסטוריה שלנו, של המין האנושי. רק 
אכזרי  יהיה  לא  הנוכחי  שהפרק  נקווה 

מדי.

אני כבר לא זוכר 
לפרטי פרטים את 

השתלשלות העניינים, 
אבל מעבודה בבית 

ידיעות אחרונות 
בראשון לציון, 

כשכולנו יושבים אחד 
ליד השני, עורכים 

כתבות, מריצים 
צחוקים ועסוקים 
בעיקר במי הביא 

שוקולד מחו"ל ומתי 
יורדים לאכול צהריים 

בחדר האוכל, עברנו 
לעבודה מרחוק, 

מהבית, במשמרות 
אינטנסיביות בצורה 

שקשה לתאר. 

צילום: מרווה רויטמן

אומרים שהחדשות הן הטיוטה 
הראשונה של ההיסטוריה. בשלב 

זה כולנו כבר מזמן מבינים שאנחנו 
נמצאים בעיצומו של אירוע היסטורי 

משמעותי

כותב טיוטות של ההיסטוריה מהבית ביבול / יובל רויטמן
יובל  רויטמן )לשעבר עורך 232 ( עוקב בדאגה אחר ההתרחשויות מלב העיתונות הכלכלית. למרות הדאגה 

הוא מזכיר לעצמו שנפלה בחלקו הזכות לעשות את זה.
משבר הקורונה, הסגר וההגבלות גרמו 

לכולנו לרדת ברמת הפעילות בכלל, 
וברמת הפעילות הגופנית בפרט. אם 

נמשיך בירידה התלולה הזו, נראה את 
השפעתה על גופנו מכל מיני בחינות. 
החל מירידה בכוח השריר, בצפיפות 
העצם, בזרימת דם, בגמישות ובשווי 

המשקל ועד ירידה במצב הרוח ואפילו 
ירידה בתפקוד הקוגניטיבי. הדבר 

נכון פי כמה כאשר מדובר בבני הגיל 
השלישי, ולכן שמירה על כושר גופני 

חשובה מאוד בתקופה זו. 

אנחנו במכון לפיזיותרפיה של שירותי 
בריאות כללית בצוחר, ריכזנו עבורכם 

מספר תרגילים שניתן לבצע בבית. 
הצעה זו מיועדת לכל בני הגיל השלישי 

ברמות התפקוד השונות )ניסינו לתת 
מספר רמות קושי לכל תרגיל(, וגם לאלו 

מבינכם המטפלים בהורים מבוגרים. 
תוכלו להדריך אותם, או את המטפלים 

שלהם – אם יש. 

שלכם – טל גלבוע, 

מיכל חיות חבצלת, 

גל בן דור. 

הליכה במקום -  ניתן לעשות עם או ללא תמיכה. אם קשה, 
ניתן לעשות גם בישיבה. נסו ללכת כשאתם מרימים גבוה את 

הברכיים במשך שתי דקות

קימה לעמידה- נסו לבצע עשר חזרות רצופות. אם צריך 
ניתן להיתמך במשענות הכיסא.

פישוק רגליים בישיבה- שבו ישר, פשקו רגל אחת הצידה 
והביאו אותה חזרה – עשר פעמים. חזרו על התרגיל עם הרגל 

השנייה.

הנפת ידיים קדימה ולצדדים- הרימו את שתי הידיים 
קדימה/לצדדים עשר פעמים. להעלאת רמת הקושי ניתן 

להחזיק קופסת שימורים בכל יד.

הנפת רגליים לצדדים/לאחור- עימדו ליד השיש והניפו 
רגל אחת הצידה / לאחור וחזרה, עשר פעמים. כך גם ברגל 
השנייה. להעלאת רמת הקושי ניתן לקשור גומייה לתרגול 

סביב הברכיים.

עליה על קצות האצבעות-  עימדו מול השיש. עלו על 
קצות האצבעות ורדו עשר פעמים.

שכיבות סמיכה מול הקיר-  הניחו שתי ידיים על הקיר 
בגובה הכתפיים. כופפו מרפקים וישרו – עשר פעמים. 

להעלאת דרגת הקושי נסו לעשות זאת על מקום נמוך יותר 
)כמו השיש(. חשוב שהמקום יהיה יציב.

הליכה בחוץ- נסו לצאת לצעידות קצרות מחוץ לבית מספר 
פעמים ביום בהתאם ליכולת  ולהנחיות הכלליות.

איורים: 232 

מסדירים את התנועה בגיל השלישי

לפני שנתחיל, 
כמה הנחיות כלליות:

⋅ לא באמת חשוב מה תעשו, העיקר 
שתעשו...

⋅ הקפידו לתרגל פעם אחת עד 
שלוש פעמים ביום.

⋅ מומלץ להכניס את התרגול לסדר 
היום באופן קבוע, אחרת זה לא 

יקרה... 
⋅ שימרו על בטיחות: תרגלו עם 

תמיכה, למניעת נפילות )השיש יהיה 
בחירה טובה(. בחרו את התרגילים 
המתאימים לרמת התפקוד שלכם 
ותרגלו בעצימות בינונית )לא קל 

מדי ולא קשה מדי(.
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זעם באשכול: "לא ייתכן 
שזה קורה דווקא אצלנו, 

כאשר עידן הסקטורים כבר 
מאחורינו"

מתברר שקבוצה של נגיפיםים מסוג covid19 שהתארגנו בקיבוץ ניר 
יצחק, והיו אמורים להדביק משפחה בפריגן, סירבה לעבור את הכביש. 

"למרות ההפרטה יש פה קהילה חמה ותוססת" אמר דובר הקבוצה. בסופו 
של דבר הוסכם על תקופת בידוד של 14 יום בפריגן שאחריה תחליט 

הקבוצה לאן פניה מועדות.

זן חדש של קורונה התגלה 
במועצה האזורית אשכול.

הזן החדש מסוגל לעבור מאדם לאדם אפילו במרחק של עשרה מטרים 
ויותר - בחמש עשרה שניות. 

בסורוקה מאמינים שזו מוטציה של פוסט טראומה מהסבבים הקודמים. 
בניסוי שנעשה במעבדות בית החולים התגלה שהנגיף אכן בורח עם 

שמיעת התראת צבע אדום לממ"ד הקרוב. עכשיו מחפשים ממ"ד פנוי כדי 
לרכז את כולם לפני העברתם לרצועת עזה.

תיאטרון הנגב, נופי הבשור 
ונווה אשכול ממשיכים את 

פרוייקט 'אנחנו כאן'. 
שיתוף הפעולה בין תלמידי נופי הבשור במופע עם ניצולי השואה יימשך. 

הדיאלוגים שנכתבו למופע החדש, בעקבות עדויות של חברי נווה אשכול - 
ידמו שהייה של שבועיים בבידוד. "זו חוויה מדהימה" אומרת סול, תלמידת 

כיתה י"א, "פתאום הבנתי מה זה להיות לבד בקבוצת סיכון, עם כל 
הפרשנים האלה בטלוויזיה..." 

"כשהגדלתי את התמונות 
על המסך גיליתי פתאום 

נגיף מנסה להסתתר"
אייל בריברם היה נרגש: "לפני כחודש 

קניתי מצלמה חדשה עם רזולוציה 
מטורפת, לכן שמחתי לנסות אותה 

בצילומים בשביל המופע החדש של 
אנחנו כאן. עשיתי לא מעט צילומים 

וכשהגדלתי את התמונות על המסך גיליתי פתאום נגיף מנסה להסתתר 
מאחורי האוזן של אחת השחקניות..." התמונה הועברה לבדיקה בתחנת 

משטרת צוחר. 

במשרד הביטחון 
שוקלים לשדרג 

את הגדר על גבול 
רצועת עזה 

על פי התוכנית, שכבר כוללת מכשול גבוה ובלתי 
עביר על פני האדמה וקיר בטון עמוק ואידיקאטיבי 

בתוך האדמה - תתווסף לגדר הגבול מול עזה שכבת 
רשת ועליה תמרח שכבה עבה של אלכוג'ל. ניסוי 

בחומר שייוצר בנירלט כבר מתבצע בימים אלה.
"הסיסמה שלי עכשיו היא: כשביטחון אזרחינו על 
כפות המאזניים – אני לא רואה בעיניים" אמר שר 

הביטחון והבטיח גם לספק מסכות הגנה שיחולקו 
לתושבי העוטף עוד לפני הסבב הבא. 

ראש המעצה גדי ירקוני אמר שביוזמתו המסכות 
שהוזמנו לילדי אשכול יהיו מסכות של חד-קורונה. 

בידוד מזהיר
מדור סטירי ארנון אבני

ימים של 
התרוממות 
רוח בכרם 

שלום
"עד היום התקשינו לכנס אסיפה 
עם יותר מעשרה חברים", מספר 

המזכיר, "אבל בחודש האחרון 
אנחנו מרגישים שאנחנו אולי 
הישוב היחיד שמסוגל לעמוד 

בהוראות משרד הבריאות. אנחנו 
מביטים בחמלה על ישובים 

שמקיימים ישיבות בלתי תקינות, 
ואולי אף בלתי חוקיות - עם 

עשרים ואפילו שלושים משתתפים 
וזה נותן לנו פוש רציני של גאווה".

חוסן אשכול:
ההתמודדות העיקרית היא 

עם נפגעי חרדה
עשרות נפגעי חרדה מצטופפים במסדרונות חוסן ובפיהם סיפור אחד. 

הופעה של עב"מים. בחוסן מנסים למצוא הסבר לתופעה.
"אני לא צפונבונית" אומרת ש' מקיבוץ בדרום המועצה. "כבר ראיתי כאן 

הרבה דברים ושמעתי כמה אזעקות. תאמין לי - עמדתי בזה  בכבוד. אבל 
הפעם זה היה לגמרי הזוי. הם עמדו מולי ואחד התקרב אלי ושאל אותי 

בעברית ממש תקנית עם קצת מבטא רוסי: "את גרה פה?" 

דילמה: 
נציגה נוספת 

במליאת 
המועצה? 

בקשה תקדימית הגיעה למועצה 
מטעם קבוצת ווטסאפ "אימהות 

מוטרפות" שרוצות לקבל ייצוג 
במליאה. לדבריהן מספרן כבר 
עבר מזמן את מספר התושבים 

בעין הבשור ואין שום סיבה שלא 
יינתן להן ייצוג. "יש לנו ידיעות 
קונספירציה ודאחקות בשביל 
שלוש מועצות כאלה" טענה ג' 

נציגת הקבוצה.

מלשכת ראש המועצה נמסר שזה 
עלול להיות תקדים מסוכן. 

שניים נתפסו 
על הגדר

שני תושבי רצועת עזה נתפסו 
במרחק קצר מהגדר לאחר 

שהצליחו לחדור בעדה.

בחקירתם טענו שלא הייתה 
להם שום כוונה רעה.  המניע 

היה כתבה שראו בטלוויזיה 
על התנאים של המאושפזים 

במלון דן פנורמה: "קצת אוכל, 
מקלחת ובידוד, בלי הילדים ובלי 

המואזין... רצינו להידבק ולקבל 
שבועיים שיסדרו לנו את הראש".



3031  קורונה  אפריל  2020 אפריל  2020  קורונה

אוסנת עידן
טיפול גוף-נפש-ריגשי

לכאבים, מחלות, טראומות, 
פחדים וחרדות.

העצמה אישית בשיטות המשלבות
דיקור, שיאצו, ריקול תראפי,

 .emp ,פאלם תראפי

 לתאום: 054-6622789

עיצוב ובנייה בעץ
מכינים את הבית לפסח!

052-5401341

דנבר גוד פוסט חקלאות 
חברת ייצור ושיווק קומפוסט אורגני 

מאושרת בפיקוח חקלאות אורגנית אגריאור 
מזה 25 שנות נסיון. 

הקומפוסט מכיל ערכים 
אורגניים לפי התקן האורגני 

ועובר תהליך ניפוי.

טל' להזמנות ויצירת קשר 
אשר: 054-5333845

ענבי הנגב המערבי
פסולת,  פינוי  הסוגים,  מכל  הובלות 

עבודות שופל, תחמיץ
פיזור קומפוסט

ליצירת קשר:
050-8880001




