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 מה בעלון: 

 אלי אלישע  / משולחן המזכיר 

 טובה אבריאל טיול "שלישי בטבע" /

 דובי אשל / חדשות החצר. מהנעשה בנוי

 מיחזור פסולת אלקטרונית 

 עדי בבאי   / רונהו ימי ק

 בחינוך החברתי קהילתי / נטליה אלמוג מהנעשה 

 אורי יזהר  / אנשים מסוכנים –סרבני חיסונים 

 

 לקהילת משאבי שדה שלום, 

ע"פ המלצת משרד הבריאות מומלץ להתחסן בחיסון נגד הקורונה על מנת להגן על בריאותכם,  

   .ולמנוע מכם להדביק את הסובבים ,בריאות סביבתכם

חשוב לנו בקהילת משאבי שדה לתת בטחון לקהילה שהיא מוגנת, ולפעול למען שמירה על  

 בריאותנו. מרבית מחברי ותושבי משאבי שדה התחסנו.  

 לפיכך, ובכדי להגן על כלל הציבור, אני מבקש להתנהל לפי ההנחיות הבאות:  

 
    סנים ו/או בעבודה הכרוכה בקבלת קהל, עבודה עם ילדים, תותר כניסת עובדים מחו .1

 מחלימים בהצגת תעודת מתחסן למזכיר הקיבוץ או למנהלת מש"א.  

      שעות, שתוצג אף היא  72עובד שאינו מחוסן יתבקש להציג בדיקת קורונה שלילית בכל  .2

 לגורמים שפורטו מעלה.         

    עובדים המנועים רפואית מלהתחסן או עובדים המצויים בתהליך חיסון שטרם הושלם  .3

בקשו להציג אישורים רפואיים על כך, בד בבד עם הצגת בדיקת קורונה שלילית  ית

 בתדירות שצוינה לעיל, כל עוד לא התחסנו. 

כל מידע בנדון ישמר תוך הקפדה מלאה על סודיות, פרטיות וצנעת הפרט ולא יעשה בו  

 שימוש אלא למטרה הנ"ל. 

 לכולנו בריאות איתנה וחזרה מהירה לשגרה. אני חוזר וקורא לכלל הציבור להתחסן ומאחל 

 בברכה, 

 אלי אלישע 

 מזכיר הקיבוץ 
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 משולחן המזכיר 
 

 לאחרונה נעשו מספר חידושים בחצר הקיבוץ. 

באזור האסם ובשדרת   לראותניתן   , אותםהחלו להחליף את הפנסים הישנים בפנסי לד

הרימונים. בשבוע הבא  יוחלפו כל הפנסים בחצר הקיבוץ. דוגמא של פנס שכזה הורכבה ליד  

 כמו כן יוחלפו כל הפנסים מסביב לגדר .   הבית של משפחת מנדל. 

התייעלות אנרגטית וחסכון בהוצאות החשמל. כל התשלום עבור  היא  מטרת הפרוייקט 

שבגמר  תשלום עלות הפרוייקט הקיבוץ יהנה מהרווח  כך   הפרוייקט יתבצע מהחיסכון,

 בהוצאות חשמל.  

יש לשים לב להוראות ולהקפיד להעביר   .חזור לפסולת חשמל ואלקטרוניתיהותקנו פינות מ 

 לפינות הנ"ל את הפסולת הייעודית.

 דוד מנדל וצוות הנוי עובדים כעת על העיצוב. .העבודות בכיכר בעיצומן  -כיכר 

תודות על   .התמרורים יוחלפו בחדשים  .ית התמרורים בקיבוץ כבר דהומרב  –  תמרורים

 הביצוע ושיתוף הפעולה ללולו ואלי כהן. 

 הם לא נועדו לקישוט.    .יש להישמע לתמרורים  ,על מנת לשמור על חיינו

כורסאות, ארונות ועוד, יש להשליך אך ורק באזור  כסאות,  ספות, -  באזור הרפת –  פסולת גושית

שעד עתה נזרקו שם וכעת המתבנים מלאים ונצטרך   ,הפסולת הגושית, שנמצאת מימין למתבנים

  ,. את הפסולת הגושיתש"ח 100,000- עלות של למעלה מ -שוב לפנות אותם בעלות גבוהה מאוד  

לאחר  שמפנה באופן קבוע המועצה, כך שאין צורך לצבור במקום אחר ו  ,מהפינה המיועדת לכך

 ו את הפינוי. מכן נממן מכספינ

 

נותר לבדוק עם רואה חשבון ואקטואר את מצב נכסי    .הצעהה גיבש את   צוות שיוך נכסים

יתקיימו מפגשי הסבר   ,טרם הבאת הנושא לאסיפה ולאחר מכן תובא ההצעה למזכירות    .הקיבוץ

 הצבעה בקלפי. מכן  לאחר לחברים ו 

 
שמגבש את   ,נבחר צוות  .השנים הבאותהתבקשנו להכין לקיבוץ תוכנית לחמש    - תוכנית חומש

 וביחד עם המועצה תבנה התכנית.   ,צרכי הקיבוץ לחמש השנים הבאות

 

 היעדים שעליהם החלטנו.   4, יושלמו יאושרבמידה ושיוך הנכסים  

 מענק עזיבה בחיים יועבר לחברים בימים הקרובים במלואו. .1

לדיירי הקומותיים    6 - יחידות   7נותר לבנות   .חבה בעיצומוצמצום פערי דיור שלב ההר .2

 ודירה לסילבי. 

 הגענו למטרה זו.   .₪ 5500פנסיית מטרה  .3

 מובטחת .   - קרן סיעוד .4

 בתקווה שבאוגוסט יתחיל הפיתוח. ,כעת שוקדים במועצה על תוכניות הפיתוח .אושרה התב"ע
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 . משיתאין עדיין התקדמות מ  , אךממשיכים לטפל בה –  חלופת האגודה 

 ת מונח על השולחן שינוי אורחות חיים ושינוי תקנון. כע

 תום קדנציה  

תקופה זו עבורי הייתה תקופה    בימים אלו יצא מכרז לאיוש התפקיד. .הקדנציה שלי מסתיימת 

 מאתגרת ורבת ריגושים. 

 עם כל שיגעונות הקורונה.  ,שנה לא שגרתית ומיוחדת עברה עלינו, שאין שני לה

אני פונה לחברים לשנס מותניים ולקחת תפקיד בעל משמעות ואחריות גדולה, במיוחד בתקופה   

 זו של שינויים, קליטת הבנים ובניית הקיבוץ העתידי. 

 אלי אלישע                               

 רונה ו ימי ק

אחראי על אחזקת צי הרכב של   –מה עושים עם חבר קבוץ אחראי, מסור, בעל תפקיד חשוב  

 מחליט מטעמים אידיאולוגיים לא להתחסן.  שהקבוץ )ממש קצין רכב(. 

  ,כשרוצים האוטו בחנייה מוכן לנסיעה. אין לנו דאגה לביטוחשלנו החברים ממש טרוויאלי, 

דואג גם לאכיפת "תקנון הרכב". כל אלו    ,בנוסף . מטפל בזההוא כי  ,תקינות וניקיון הרכב

 מציאות ברורה מאליה.  

חברנו לולו משקיע מזמנו יום וליל כדי לרצות את החברים למרות שלפעמים פונים אליו  

בירורים או דרישה לרכב צריכים להיעשות כאן ועכשיו ולולו   ,בשעות לא מתאימות. מבחינתנו

 תמיד נכון להיענות. 

דאולוגית לא מוכן להתחסן? לא  ישא ," מה עושים עם חבר כזה –על השאלה   ברשותכם אחזור

בריכת שחייה ושאר מקומות   ,כלבו  ,אוכלה לו דרכון ירוק! מה עם כניסה לחדריהיה 

 ציבוריים???? 

 איך מתמודדים עם מצב כזה? 

 איך עוזרים לנו ולולו? 

 עדי בבאי 

 

 לורד שפירא והמשפחה  

 עם פטירתו של האב  ךמשתתפים בצער

 ל"ז  רזיאל שפירא 

 בית משאבי שדה 
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 טיול "שלישי בטבע" )מתנה מסובסדת לגמלאים( 

 יצאנו לטיול למתקשים בהליכה.

 
 שאול לוי מדריך הבית אמר: ננסה ללכת לאורך נחל שקמה, למרות שזה לא היה מתוכנן לכם. 

שאנחנו לא מסוגלים וצעדנו לאורך המסלול  התביישנו להגיד   מי שלא מסוגל יחזור לאוטובוס.

 המשובץ בחולות ים, אירוסים, פרגים וכל טוב הטבע. 

  עיינות. שמו נגזר מעצי השקמה הגדלים באזור.מ  זורמים מי ושב ,נחל שקמה הוא נחל אכזב

הלכנו קילומטרים מעטים וסיימנו בחוף   קמ"ר. 750ק"מ ושטח אגן הניקוז  60אורכו של הנחל 

  ניצנים.

שהם תוספת למעיינות   , הקימה מקורות את מאגר שקמה לתפיסת מי השיטפונות 1958-ב

   שנובעים בתוך הנחל.

החל   ,מאמץ לא קל הוביל אותנו לאתנחתא בגן לאומי אשקלון. הגן מכיל בתוכו שרידי עבר

 . (1917)עותומאנית הועד התקופה   (לפנה"ס 2200) מהתקופה הכנענית 

  76-71שנת )בימי המרד הגדול ברומאים ו  ,יהודית עשרות שניםקהילה  באשקלון ישבה 

 יהודים.  2500, נרצחו באשקלון  (לפנה"ס

לפנה"ס( היתה אשקלון אחת מחמשת ערי פלישתים והיא   1200 – 1000בתקופה הישראלית )

"אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות   שדוד מקונן על מות שאול ויהונתן:, כנזכרת בתנ"ך

 (. 20אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים" )שמואל כא' 

 

בשטח הגן מקומות ישיבה לפיקניקים, שרותים   בארות מים עתיקים.  60מכיל והגן רחב ידיים  

 נוחים, עצי שקמה וקיוסק. ועדיין חופרים ומשקמים את שרידי העבר. 

 כתוספת לארוחות הצהריים.  ,ת שלושאול המדריך מכין כהרגלו את כוס התה המשובח

 מוזיאון המכיל סרקופגים מעוטרים בסצנות מתיאולוגיות. ל והגענוהמשכנו לטייל באשקלון 

השוכנת ליד קיבוץ    ,בדרכנו הביתה ובכוחות אחרונים, טיפסנו על גבי מדרגות "גבעת הגמל"

 ה.ממנה העפנו מבט על עזה וסביבתה. עייפים ומרוצים חזרנו הבית  ,ניר עם

 טובה'לה 
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 מהנעשה בנוי   - חדשות החצר
 

 נתחיל במבזקים קצרים 

 . נקלטו יפה וחלקם אף פורח ,ו בשבט" שנשתלו בט ,השתילים

נקיון פילטרים, בדיקת ממטרות, החלפת   - תחנות ההשקיה עוברות הכנות לקראת עונת הקיץ

 . סוללות במחשבי ההשקיה ועוד

 . ובקרוב גם יישתלו הצמחים ,תרתי משמע ,הכיכר תופסת גובה

  א.ירוק ובקרוב נתחיל גם בהכנות לדש השכונה החדשה נצבעת לאט לאט ב 

כגון הכניסה למרפאה, מעברי שבילים ושיחי וורדים   ,פרויייקטים קטנים בצידי בתים

  .יוצרים את הערך המוסף שמדגיש ונותן את המשמעות למילה נוי  ,מטופליםש

 

  .רוחות חדשות מפילות עצים ישנים

תווים היו של מוזיקאים ולא    ,כשעוד חשבנו שיהיה חורף ה,כשעוד היתה קורונ ,לפני כחודש

  ואני יכול להמשיך... אבל ,ורמזור היה בצומת  ,וירוק היה ברמזור , של אפידמיולוגים

לעניינינו... נשבו רוחות חזקות. אבל ממש. התוצאה המיידית היתה שלושה עצי דקל שנפלו  

שהתגלו כרקובים, אותם נאלצנו להוריד. הריקבון נוצר   ,ושני עצי חרוב בבריכת השחייה

שגרם לחדירת לחות וחרקים. החרוב בעקרון הוא עץ   ,כתוצאה מגיזום שגוי לאורך שנים

מאריך שנים. פצעי גיזום מקצרים את חייו. העצים היוו סכנה לעוברים בכביש. החרובים היו  

  .ללא כל התנגדות למסור ,שממש קרסו ,כך רקובים כל

 

הדקלים בבריכה זה כבר סיפור אחר. החלק הביולוגי עוסק בטפיל  

אשר חודר   ,יש הרבה מיני חדקוניות -ומה  ושמו חדקונית הדקל האד

עד כדי התפוררות    ,לגזע דרך הצמרת. חי שם, ניזון מהעץ, מחליש אותו

וקריסה של העץ. התמונות שמורות אצל הכותב ויימסרו לכל דורש סקרן. 

  ש.גם הוא יימסר באופן אישי לכל דורהחלק הקומי של הסיפור... ובכן 

קיץ. וכאן המקום לבקש לפנות מדשאות   אנו ממשיכים בהכנות לקראת עוד

...  לקראת תחילת ההשקיה הסדירה. מיד לאחר מכן יופיע המכסח וכולכם יודעים מה לעשות

  אות...רמז... לפנות מדש

לתת סוג של חופש תנועה לילדים בבידוד.   , כדילאור המציאות והבידודים סומנו מתחמי בידוד

רעיון יצירתי בהחלט. המוטות שנתקעו באדמה עלולים לפגוע בצנרת תת קרקעית. והחל  

ממוצאי שבת הקרוב תחל לפעול ההשקיה בכל המדשאות. לכן ... ועכשיו אני עובר לטון  

התחיל להשקות  ל ,רציני... אנא הסירו את המוטות. קפלו את היריעות ותנו לממטרות לעבוד

  .לשטוף ולרענן את הדשאו

 שבת שלום 

 דב



 7עמ'                                                       1202  מרץ 12תשפ"א,  אדר כ"ח,  8225מבין משאבים מס'  

 

 ברכות והמון מזל טוב לכל המשפחות  

 

 לקטי מונין ומוני מונין 

 להולדת  הנכדה,  

 בת לגאיה ובן    

 

 לפרידה ויעקב ענבר 

 להולדת הנכדה,   

 בת לרוני ותומר

      

 להדר ואורון     

 להולדת הבן, אח לנועם

                נכד לשי זינדרמן   

         

  לדור והדר             

 להולדת הבן, אח ליובל וניר  

 לרותי ושי שאליתאל,נכד 

   לסימונה כהן ו

 

 הרבה נחת ואושר מבית משאבי שדהלכולכם 
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 מהנעשה בחינוך החברתי קהילתי משאבי שדה 

 - נעורים צעירים

 השלישי וחזרנו לפעילות משותפת של כלל הנערים/ות. בתחילת החודש יצאנו מהסגר  

 אז מה היה לנו? 

סדנאות   4מצווה ביצענו משימת יהדות שכללה  - בתחילת חודש פברואר, במסגרת משימות הבר

  -בנושא, אותן העבירה מדריכה חיצונית מארגון בינ"ה. הסדנאות נגעו בהתבגרות, ביחד ולחוד

ם ההורים דיברנו על מסורות תוך שילוב של טקסטים  קשרים חברתיים וחברות. בסדנא יחד ע

  מן המקורות.

בנוסף, קיימנו ערב "לא נפסיק לשיר", פעילות בנושא איכות הסביבה וימי רביעי כהרגלנו  

הוקדשו לארוחת ערב מתחלפת וטעימה באחריות הנערים/ות . כמובן שגם ציינו את יום  

 קיימנו פעילות אסקייפ רום מטורפת. המשפחה בפעילות יצירה, חגגנו את יום האהבה ו

ה שיפצו תחנות  'לקראת סוף החודש התחלנו בהכנות לעדלאידע בקיבוץ. החבר -חג פורים 

קיימות, הכינו תחנות, התחלקו לקבוצות עבודה, חשבו על תחפושת קבוצתית וביום האירוע  

  הפעילו את כל התחנות בכיף ובאחריות רבה.

  -ושבים נעורים בוגרים ותנועת בני המ

חגגנו השנה את ט''ו בשבט    -ט"ו בשבט 

ביציאה מהסגר ובחידוש גינת  

ברה, וחניכתה  שנה שע ההתבלינים של  

הגינות פתוחות    .של גינת הירק החדשה

וכולם מוזמנים  לקהילה ברגע שיתייצבו  

כל הקבוצות מכיתה ד'   להשתמש בהן.

ומעלה עבדו, שתלו, הפכו אדמה, ועברו  

פעילויות להיכרות יותר טובה עם  

   הצומח בקיבוץ ולחיבור לחג ולארץ ישראל.

במשך שבועיים עבדו שכבת גיל התיכון על   -פורים 

שהוא כולו יצירה, דמיון ופרי ידיהם   ,אירוע פורימון

טונומי  של בני הנוער. תהליך שהסתיים באירוע או

שהפיקו הדריכו וארגנו הנוער, שלל תחנות  , לגמרי

יצירתיות וחוויתיות, מקרב גלאדיאטורים עם חרבות  

אינטרקטיבי בהשתתפות הנוער.   ספוג ועד משחק 

ז' נהנו וזכו בפרסים, הייתה  -הילדים משכבות ג'

 חוויה נהדרת! 
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בנושאים שונים כגון: מיניות  ז' עברו פעילויות שוטפות -הקבוצות בתנועה של שכבות ד'  - 

ולהט''ב למתבגרים, פעילות מסביב לעולם לקטנטנים, חפש את המטמון, פעילויות לט''ו  

ובחנו   ,ביום האחרון לחופש פורים יצאנו לעיר העתיקה באר שבע בעקבות צדק וצדקהו ,בשבט

ופת  את מעשי הצדקה והאם הם יכולים לתת מענה למציאות הלא צודקת ששוררת בארץ בתק

הקורונה. הילדים עשו סקר בחנויות והעסקים העצמאיים ושאלו אותם מה האתגרים  

המשמעותיים שהם חוו בתקופת הקורונה והאם הפתרון לדעתם הוא יותר צדק או יותר  

צדקה, במטרה לעורר את מחשבתם הביקורתית, ובאמונה שאפשר וצריך לצמצם את הפערים  

 הקורונה.  הכלכליים שנפערו יותר מתמיד בתקופת

 

שכלל שלוש פעילויות בנושא קהילתיות, צרכים   ,הנעורים הבוגרים עברו בסגר תהליך -

על איזה צרכים   משותפים, תלות הדדית וקהילת קהילות. התקיים דיון מעמיק על הדילמות,

וכלה במה    כדי להיענות לצרכים של אחרים בקהילה, ,פנימיים אנחנו צריכים לענות

הפוטנציאל של יצירת קהילת קהילות  

ישראלית ויתרונותיה לחיזוק חוסנה של  

 החברה. 

 

יצאנו להתנדבות עם חניכי בני עקיבא   -

בסניף נחל עשן לפעולת צדקה ונתינה  

ו  לנזקקים בגמ''ח של הסניף. הכרנ 

  והתחברנו איתם, עמדנו בסופרים

וארזנו אריזות של אוכל שאספנו,  

 משמעותית! הייתה חוויה 
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  חברת הילדים

  כולל מדריך. ,ילדים  10במהלך הסגר התלתונים עבדו בקפסולות של עד  

הקשרים האישיים בתוך הקבוצה ועם     שאפשרו חיזוק והעמקה של ,התקיימו מגוון פעילויות 

תחת הקפדה   המדריכות. עם פתיחת הלימודים חזרנו למפגשים משותפים של כלל התלתונים,

  לוח משפחתי,  יום האהבה,  ריקוד המכונה, על ההנחיות. שלל הפעילויות כללו מפתחות הג'לי,

 תודה נטע.  -היקרה  נטע דוידזוןאוריגמי עם 

 ג' -'א לתוןת

  

  רקדנו, התלתון התחפש לממלכת הממתקים והפתיע את הילדים בעולם שכולו מתוק. בפורים,

היתה לנו פעילות ערב נהדרת והחג עבר עלינו   -התחפשנו וקיימנו את שמחת העדלאידע 

  בשמחה גדולה.

 'ו-'דתלתון 

שעברה פעילות מחוץ לתלתון, בהתאם להנחיות. ניצלנו   ,סולהפתחנו את פברואר בעבודה בקפ 

לשחק, לרוץ ולטייל. טיילנו לוואדי האמבטיות   , לבלות זמן ביחד את הזמן להתאוורר מהזום,

  ולעץ הנדנדה,

הדלקנו מדורה  

ואפינו פיתות  

בלימנים ועוד מגוון  

   פעילויות.

ת  ציינו בתלתון א 

יום המשפחה  

בפעילות "זהה  

ם  בה הילדי, אותי"

הילדים התנסו בהתנהלות עצמית   ,זיהו את עצמם ואת ההורים בתמונות ילדות. ביום האהבה

כוחה של  "  לפי מתכון. סיכמנו את הערך הכינו סבונים מאפס,  ,תוך שיתוף פעולה קבוצתי
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. בפעילות "כולם בשביל אחד"" קבוצה 

.  

התלתון התחפש בנושא    בפורים השנה

נהנו ממגוון  הילדים   "עולם המוזיקה",

תחפושות תואמות תקופות לאורך  

ההסטוריה והתמקדנו במוזיקה שהייתה  

חגגנו בפעילויות   חזקה באותה תקופה.

נשף    "לא נפסיק לשיר", מוזיקליות,

שבו   , פורים מוזיקלי ו"תלתונויזיון"

  הילדים יצרו הופעות לפי תקופה.

  בפורים: יום הפוך, פעילויות נוספות

הכנת ברכות לענפי הקיבוץ וחלקנו    אפיית אוזני המן, מסיבת פיג'מות,  לה,פעילות בנושא המגי 

 משלוחי מנות. 

שראתה את חשיבות המשך   אנו מודים לקהילה על כך

ועל  במסגרת החינוך החברתי,  והמפגש הפעילות

האפשרות לקיים מפגש חינוכי ערכי גם בסגרים  

לפי   גם מרכזי למידה על פי דרישה,ובקבוצות קטנות, 

 ההנחיות. 

  מסורות כמו יציאת מצרים,  פנינו לקראת חג הפסח,

סדנאות, מחנה בני המושבים בלימנים ועוד שלל   טיולים,

 פעילויות. 

 פעילות תקינה.מקווים לתקופה רגועה ובלי בידודים שתאפשר לנו המשך 

  נדב, ניצן פ' ונטליה. נעמה, ניצן ד', תמר, יוני, קשת, :צוות החינוך החברתי
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 אנשים מסוכנים  –סרבני חיסונים 

בקיבוץ שלנו אין הרבה סרבני חיסונים והסכנה קטנה, אבל  בכל זאת אני מבקש להתייחס  

וגרים  בסרבני חיסונים וידביקו כאן מעו גם אלינו י לבעיה במישור הכללי, כי מי יודע, אולי יג

וילדים. הדברים הם פשוטים. מי שמסרב להתחסן מסכן את עצמו ומסכן אחרים. הוא עלול  

ממקבלי   5%להידבק וגם להדביק אחרים, כפי שקרה אצלנו. מי שעלול להידבק הם אותם 

אנשים   החיסון שהחיסון לא מגן עליהם, אנשים שאסור להם להתחסן בגלל אלרגיות קשות,

שחוששים מתופעות לוואי ולכן נמנעים מחיסון, וילדים, שעדיין אין עבורם חיסון מתאים.  

מאחר שיש אצלנו למיטב ידיעתי רק שני סרבני חיסונים, הסיכון להדבקה מקומית הוא קטן  

מאד, אבל בכל זאת קיים. אסור להקל ראש במחלה הזאת, כי מתים ממנה. וגם לאחר  

ים נשארים לזמן ארוך תסמינים לא סימפטיים כמו חולשה,  שמחלימים ממנה, לרב 

 סחרחורות, אבדן זיכרון חלקי ועוד. 

 

אני מכיר את הטיעונים של סרבני החיסונים בנוסח "אני אחראי על הגוף שלי ולא רוצה  

להכניס לתוכו חומרים שאני לא מכיר אותם", "אף אחד לא יגיד לי מה לעשות", "אסור  

פגיעה בחופש הפרט", ועוד כיוצא באלה. נכון, אי אפשר להכריח    הכי ז חסןתלהכריח אותי לה

להתחסן, אבל מותר לגייס דעת קהל כדי להניע סרבנים וחוששים כן להתחסן. כל אחד יכול  

לסכן את עצמו, אם הוא רוצה. למשל, בטיפוס על מצוקים. אבל אסור לו לסכן אחרים.  

ושה עברות תנועה על הכביש. למשטרה יש סמכות  מבחינתי סרבן חיסונים דומה לנהג פרוע שע 

לשלול את רישיונו לתקופה מסוימת ולבית המשפט יש סמכות לשלול את רישיונו לצמיתות,  

אם העבירות חמורות מאד. גם זו פגיעה בחופש הפרט, אבל מסיבה מוצדקת. הנ"ל מסכן  

יסה למקומות בילוי,  אחרים בנהיגתו. אז גם למדינה יש סמכות למנוע מסרבני החיסונים כנ 

 למסעדות, וכו'. 

 
לחוששים אני מציע לא לחשוש. אני חששתי, כי בעבר הייתה לי אלרגיה מסוימת. התייעצתי  

עם הרופא ומסרתי לו את הפרטים הרלוונטיים. הוא אמר שיבדוק וייתן לי תשובה תוך מספר  

ל בסוף החלטתי  ימים. התשובה הייתה שאין בעיה ואני יכול להתחסן. עדיין חששתי, אב

להתחסן ויהי מה. לא היו לי תופעות לוואי, לא במנה הראשונה ולא בשנייה. וגם אם יש  

 תופעות לוואי, הן הרבה פחות חמורות מהמחלה והן עוברות די מהר. אז לכו ותתחסנו. 

 

מחיסונים לא מתים. היו כמה שחוסנו ומתו, אבל נמצא שהם מתו ממחלות שהיו להם, לא  

ילו מהקורונה מתו כאן קרוב לששת אלפים. חלקם לפני התחלת החיסונים  מהחיסון. וא

חסן, או שלא רצו. הקורונה אינה  תוחלקם אחרי שהחיסונים הגיעו, אבל הם לא הספיקו לה

"שפעת עם יחסי ציבור" כפי שטען פרופ' יורם לס כמה וכמה פעמים בתקשורת. נכון שגם  

גם לס התחסן. במגזר הערבי יש שיעור    משפעת מתים, אבל לא במספרים כאלה. ובסוף 

גזר החרדי מתחסנים יותר  מהידבקות גבוה בגלל שיעור התחסנות נמוך והתקהלויות. ב
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ונדבקים פחות, עד כתיבת שורות אלה, אבל נחכה ונראה מה יביא עמו חג הפורים עתיר  

 ההתקהלויות. 

 
ים לתיאוריות  מניין באה סרבנות החיסון? יש כמה סיבות לכך. יש אנשים שמאמינ 

קונספירציה, כי יש בהם חשדנות מראש לכל מה שמגיע מגורמי ממסד. יש מי שמאמינים לכל  

מיני שרלטנים, כמו הרב ההוא שפיזר בציבור מונחים רפואיים שקלט ואינו יודע על מה הוא  

דבר. את דבריו כבר הפריכו יותר מפעם אחת, אבל יש עדיין מי שמאמינים לו. בני אדם תמיד  

אמינו לשרלטנים כי לעיתים זה נוח ולעיתים מסיבות פסיכולוגיות. יש מי שכופרים ביכולת  ה

של הרפואה הקונבנציונלית לרפא מחלות ודבקים בכל מיני תורות של רפואה אלטרנטיבית.  

ויש גם מי שמאמינים לרופאים מטורללים שמפיצים תעמולה נגד חיסונים בניגוד לכל  

 חיסונים.העובדות המוכחות בזכות ה

 
עבור הסרבנים למיניהם יש לי כמה סיפורים רלוונטיים מהעבר שאולי ישכנעו שצריך להאמין  

, כאשר  18-למה שמקבל הוכחה אמפירית.   החיסונים המודרניים החלו בסוף המאה ה

אדוארד ג'אנר, רופא כפרי אנגלי,  הבחין שבחורות שחולבות פרות ונדבקות באבעבועות של  

והוא הסיק   ,רות, מחלה קטלנית שהייתה נפוצה אז בעולםונדבקות באבעבועות שח פרות אינן  

דבקה באבעבועות של פרות. ניסה וגם  השיש אפשרות לחסן מפני אבעבועות שחורות על ידי 

 הצליח. גם אז היו התנגדויות בלתי רציונאליות לתגליתו ולמעשיו, אבל ידוע לכל מי צדק.  

 
היה רופא הונגרי בשם איגנץ    19-שייכת לעניין. באמצע המאה ה  ומשהו על היגיינה, שגם היא

זמלווייס, שטען כי רופאים שמסייעים בלידה צריכים לחטא את הידיים כשעוברים מיולדת  

קה בה עבד. באותו זמן יולדות רבות חלו באילוח הדם ומתו  לדרך זו במח ב ליולדת ואף נקט 

חלקתו. אבל עמיתיו לעגו לו   מהיולדות ב יס הפחית בהרבה את תמותתי כתוצאה מכך. זמלוו

 וסברו כי דעתו נטרפה והוא אמנם סיים את חייו בבית משוגעים. אבל מי צדק? 

 
ויש גם תרומה יהודית ספציפית לנושא. היהודים בימי הביניים חלו פחות ומתו פחות ממחלות   

לכן הם פגיעים  זיהומיות מאשר הלא יהודים. הגויים חשבו שהיהודים גרמו למחלות האלה ו 

פחות, אבל הסיבה היא פשוטה: מנהג נטילת הידיים לפני הארוחה של היהודים הפחית את  

 התחלואה והתמותה.את זיהומי הידיים ולכן גם  

אם היו מקשיבים אז לכל מיני רבנים שרלטנים ומתנגדי הרפואה הקונבנציונלית היינו מתים  

ודבר. אינני כופר בכך שהרפואה האלטרנטיבית יכולה  בהמונינו עד היום מאבעבועות שחורות 

ים מסוימים, אבל הרפואה הקונבנציונלית וההיגיינה הן הגורמים לכך שתוחלת  ר לעזור במק

החיים עלתה כמה מונים במאתיים השנים האחרונות. מגפות היו וכנראה גם יהיו בעתיד, אבל  

ימצאו תרופות וחיסונים כפי  מה שיאפשר לנו להילחם בהן בהצלחה אלה המדע והמחקר ש

   שעשו בעבר. חיסון ובריאות לכולם. 

 אורי יזהר 
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 מיחזור פסולת אלקטרונית     

בהפרדה ואיסוף פסולת  נתחיל לאחר שנים שהפסולת האלקטרונית במועצה הלכה להטמנה,  

מיכל  ו שם יונחו מוצרי אלקטרוניקה גדולים לכולבו בסמוך  הוקמה גדרת עץ . אלקטרונית

 .  אחת לחודשה פונתלסוללות ומיכל למכשירים קטנים )שלטים, חוטים וכד'(  ש 

 

 
 

 

 

 לעדי בבאי והמשפחה משתתפים באבלך 

 על מות האח 

 ז"ל יחזקאל מרגלית

 בית משאבי שדה 
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 הלואי הלואי...... הלואי  , מה יהיה? האם יהיה שינוי לטובה הפעם? עוד רגע בחירות

 

לאיטה עד... הסגר הבא?  המדינה נפתחת   .אפילו שרבי מעט השבוע וגשם אין ,מזג האויר נעים

   , אבל רק לבעלי תו ירוק  ,לאכילה במקום ,אוכל שלנו הכולל חדר   ,נפתחומסעדות    ,בכל אופן

 פסח.    תותיכף שוב יצאו לחופש  ,לפחות באופן חלקי ,הילדים כולם חזרו ללמודו

 

בבתי   ,היתה מסיבת פורים בגנים  .שו ויצאו למסיבותהילדים התחפ .גדולהפורים נחגג בשמחה 

 לויות וכיבוד.  יבקפסולות עם פע  ,הספר ובמשק

 

נכנסו  מיד   .למשקהקורונה הגיעה כאשר התברר ששוב    ,ים לאחר מכןייומ תגלתה  ה  הדבקהה

הגיעה ניידת   . מבודדים 40-שוב הגענו לככך לבידוד החוגגים. הפעם אלו ילדי הגנים וההורים ו

 נדבקים נוספים.   נםישואז התברר ש  ונבדק  90 . בדיקות בצעלמשק ל

 

 החודש הופיעו אנשים מהמשק בטלויזיה  -יש פה מפורסמים

 יוסף שדיבר על  בנותיו שנשארו בבית כמעט כל השנה.  -הופיע איל מור   12בערוץ 

 משפחת מוסאי  השתתפה בחידון    13בערוץ 

 

   שבת שלום 


