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עמ' 2
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מה בעלון:
כמה מילים לסיום תפקידי ותודות  /רונית בן טל
עדכון משאבי אנוש  /איילת ויצמן
ראשיתו של מפעל שגיב -50להיווסדו  /טובה אבריאל
ביר  /אילן בן טל
היה שעון?!!  /משולם סיקרון
לאן אתה נוסע? ומהנעשה בישובנו  /נגה פרסי

עצות עצים /עפרה רחל פלס
עצה של עץ:
עימדו זקופים וגאים
הושיטו זרועות קדימה
זיכרו את השורשים שלכם
שתו הרבה מים
היצמדו ליופי הטבעי שלכם
תיהנו מהנוף!
"לפעמים האתגרים והבעיות
הם לטובת האדם.
כעץ שמחפש מים,
מעמיק את שורשיו בקרקע
ומתוך כך מתחזק".
"העץ יכול להיראות למראית עין
גדול וחזק.
אך כוחו האמיתי של העץ
הוא בשורשיו
הנסתרים מן העין".
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עמ' 3

כמה מילים לסיום תפקידי ותודות
לאחר כשמונה שנים אינטנסיביות בחיי התרבות במשאבי שדה ,אני מודיעה ,ברגשות
מעורבים ,על סיום תפקידי כרכזת תרבות ועל יציאה לדרך חדשה (יציאה לפנסיה).
החל מהיום המפתחות ,הקלאב-קאר וציוד התרבות שבאחריותי יועברו לידיה הנאמנות של
לי גולדסמן.

חשוב לי לציין כי ההחלטה על סיום התפקיד לא הייתה לי קלה .אני אוהבת את התפקיד
וחשובה לי הקהילה והעשייה בה .אני מרגישה שהצלחתי לעשות דבר או שניים בשנים הללו
וקיבלתי פרגון מאנשים רבים .אני יכולה להגיד במבט לאחור שהתפקיד לא תמיד היה קל,
פעמים רבות העבודה היא קשה ובשעות לא שגרתיות אבל הסיפוק לאחר שמסתיימת פעילות
מוצלחת ,שהגיעו אנשים לקחת בה חלק ,נהנו וגם ידעו להגיד מילה טובה ולהודות בסיומה,
הסיפוק הוא אדיר וההנאה של האנשים היתה זו שהניעה אותי .אחד משיאי העשייה שארצה
לציין ,אשר זכיתי להיות בין מוביליו ,הוא חג השבעים והמופע הגדול במרכזו .חג שהצליח
לגייס אנשים רבים לעשייה והראה את כוחה של הקהילה שלנו.
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עמ' 4

יחד עם זאת ,הרוטציה היא מאוד חשובה בעיניי ,חשוב לרענן תפקידים והשינוי מביא איתו
זווית נוספת ואולי קצת שונה ממה שאני הבאתי לתפקיד ומוסיף עניין וחידוש על מה שנעשה
עד עכשיו ולכן החלטתי שזהו הזמן המתאים לתת לכוחות צעירים ורעננים להוביל את
העגלה (שרתומה לקלאב-קאר הכחול).
היתה לי גם הזכות להיות קרובה וללוות את ותיקי משאבי שדה בפעילות מועדון מופת במשך
חמש שנים .הפעילויות שאירגנו פרידה ואני היו בעלות ערך תרבותי וערך נוסף של הפחתת
הבדידות ומציאת תחומי עניין בגיל השלישי .מאחלת להם שימשיכו להנות מהפעילויות
והרבה בריאות.

אני רוצה להודות לפרידה על שנים של שותפות ולצוות הרווחה  ,יהודית אלישע,
נאוה רייב ,לנה קוברסקי ,וליעל זיו על כל העזרה.
לאחר סיום התפקיד ,אמשיך ללוות את לי ככל שיידרש .חשוב בעיני שתהיה המשכיות בחיי
התרבות ,כי היא חשובה ומשמעותית לבניית קהילה בריאה ותוססת.
אני רוצה להודות לכל אלה שהיו שותפים לעשייה ,לעזרה ,לחשיבה ולתמיכה ובעיקר לצוותי
החגים שהתגייסו כדי להמשיך ולקיים את מסורת החגים היפה שלנו.

תודה גדולה לענפי החינוך ,הנוי ,הנגריה ,ענף המזון ,הכלבו ,הארכיון ,הנהלת
חשבונות ,האחזקה ,הבניין ,החשמליה ,כפר הנופש ,המסגריה ,ענפי השדה,
המוסך ,מחסן הבגדים והמכבסה ,המחשוב ,למרקידים שילה ודינה ,למרסלו
המאסטרו ,לסוניה על הגרפיקה ,למפעל ,לצוות העלון ,לילדי בר מצווה,
לנעורים ,לצעירים ,לצוות הפאב ,לצוות ההגברה ,לצוות "מצב רוח" ,לצוות
"בי"ס לחיים" ,לכל אלה שהביאו לידי ביטוי את כישוריהם לאירועי התרבות,
ובכלל לכל מי שפניתי אליו ונענה בחיוב.
אני רוצה להודות במיוחד לגלעד ,האיש שלי ,על הפרגון לאורך השנים .על
הייעוץ ,העזרה ,התמיכה ,הצילום והעריכה ,הארגון והחיסול באירועים ועל כל
ההכלה.
תודה נוספת גם לילדים שלי ,שתמיד תמכו בי ועזרו לי בכל דבר.
אני מאחלת ללי הצלחה בתפקיד ומקווה שתזכה לשיתוף פעולה נרחב ,כי התרבות היא אבן
יסוד בחיי הקהילה והיא חשובה לכולנו.
בהערכה ואהבה ,רונית.
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עמ' 5

עדכון משאבי אנוש
קהילה יקרה,
בפתחה של שנה חדשה אני מאחלת לכולם שנה אזרחית מוצלחת פורייה ומלאת עשייה.
להלן מספר עדכונים בתחום משאבי אנוש.
 .1עדכון שכר חברים :
לאחר עבודה מקיפה בנושא ,ולאור העובדה כי במשך עשור לא בוצע עדכון שכר
למרבית החברים,
הוחלט להעלות באופן גורף את השכר השעתי ב  10%לחברים/ות אשר עובדים/ות
בענפי הקהילה החל מה  .01/01/2022השינוי לא יחול על החברים הבאים :
א .עובדי/ות חוץ
ב .עובדי/ות שגיב
ג .חברים/ות שבוצע להם עדכון שכר או שינוי בתנאי העסקה ב –  3שנים האחרונות.
ד .חברים/ות שעובדים תחת ניהול ואחזקות.
✓ במידה ויש חברים/ות שעובדים/ות במספר ענפים ,שאחד מהם או יותר עומדים
בקריטריונים להעלאת השכר ,ההעלאה תבוצע רק על החלק היחסי של העבודה
בענף הזכאי להעלאה.
✓ אין שינוי בתקרת השכר לקבלת מענקי שכר עידוד/עבודה בתמורה( .הסכום נותר
) ₪ 1300
✓ אין שינוי בשכר העבודה השעתי לעבודה בתמורה.
✓ כל חבר/ה שיבוצע לו שינוי יקבל מכתב אישי לתיבת הדואר בשבועיים הקרובים.
אני רוצה להודות לחברי ועדת מש"א ,חברי המזכירות ולמנהל הקהילה על שיתוף
הפעולה בתהליך והבנת הצורך.
 .2חובת עבודה:
בימים אלו אנו מבצעים מיפוי ובקרה בגין עמידה בחובת העבודה .חברים אשר ישנה
בעיה בחובת העבודה שלהם ,או שקיים להם חוב ,יקבלו מכתב לתיבת הדואר בנושא.
 .3תקנון העבודה:
בחודשים האחרונים אנו דנים רבות בתקנון העבודה ,ונתקלנו במקרים רבים בהם
חלק מסעיפי התקנון מאפשרים פרשנויות שונות .במהלך שנת  2022יבוצע עדכון
תקנון העבודה ,שיכלול בתוכו נושאים שלא קיימים כלל ,וחידודים לסעיפים קיימים.
כמו כן ,תהיה התייחסות רחבה לחברים במצבים חריגים ,שלא מתאפשר להם לעבוד,
או שמתאפשרת עבודה חלקית( .כגון רופא תעסוקתי).
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עמ' 6

 .4שינויי כוח אדם:
אלברטו גולדמן – אלברטו גולדמן החל את תפקידו כאחראי רישום עבודת חברים.
אנו מגשרים על הפערים שנוצרו בהעדר פונקציה לתפקיד ובימים אלו יבוצעו השלמות
נוספות למי שעדיין היו לו חוסרים .נאחל לאלברטו המון הצלחה.
יערה גוטליב – לאחר שנים של עבודה בענף הבגד יערה הביעה רצונה לשנות תפקיד.
קיבלנו את החלטתה וסייענו לה בנושא .כעת יערה עובדת בכל-בו .תודה לשרית על
שיתוף הפעולה ,ולזוהר שאפשרה את ביצוע התהליך.
לי גולדסמן – לי החלה את תפקידה בתרבות באופן רשמי החל מה 01/01/2022-וכעת
באחריותה ,מועדון מופ"ת והגיל השלישי ,מועדון לחבר ותחום התרבות .נאחל ללי המון
הצלחה בתפקיד המאתגר.
תודה רבה לרונית בן טל על עשייה רבת שנים בתחום התרבות .מעריכים ומוקירים את
תרומתך ומאחלים המון הצלחה בהמשך.
נטליה אלמוג – נטליה מסיימת את חופשת הלידה בקרוב ועתידה לחזור לנהל את
החינוך הבלתי פורמאלי בתחילת פברואר .בהזדמנות זו נודה למור על התקופה בה סייעה
וניהלה את החינוך ,עם כל האתגרים והקשיים שהיו בדרך ,ונאחל לנטליה חזרה קלה
והצלחה רבה.
מעוז ברכה – מעוז החל את תפקידו בענף הבניין בדצמבר  ,21לקראת יציאתו של מאיר
דאודי לפנסיה .בהצלחה רבה.
 .5חברים בפנסיה :
להלן רשימת החברים שיצאו לפנסיה בשנת : 2021
נפתלי שואר ,יורם ברקת ,פישר אביבה ,אילן ויאויל ,שלמה אדלר ,וגולדסמן חיימה.
תודה רבה על תרומתכם ופועלכם ,מאחלים לכם הסתגלות קלה ומוצלחת בסטאטוס
החדש.
ולהלן החברים העתידים לצאת בשנת :2022
רונית בן טל ,אלה כהן ,קטי מונין ,גאולה ציבוטרו ,גולדסמן אביגיל ,צביקה עובדיה,
ומוני מונין .יש לכם עוד הזדמנות להתכונן ולתכנן את התקופה הקרובה ,אני כאן לכל
שאלה בנושא.

אני מאחלת לכולם שנה מוצלחת ,שמחה ,בריאה ומלאת עשייה והזדמנויות.
איילת ויצמן
מנהלת משאבי אנוש
050-7664777
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עמ' 7

ראשיתו של מפעל הברזים שגיב
–  50שנה להיווסדו
המפעל המוביל בישראל ביצור וייבוא ברזים
כדוריים מיוחדים ואביזרים למים ,לגז דלק ושמן.
משתלב במערכת התעשיה ,הבניין ,מיזוג האויר
והחקלאות.
היצוא :בריטניה ,גרמניה ,אוסטריה ,שוויץ.
החברה מתמחה בעיבוד פליז ,בטכנולוגיה
מתקדמת ביותר .נמצאת בפיקוח מכון התקנים
הישראלי ובתקנים בין לאומיים (עד כאן דברי
גוגל).
ועכשו נספר אנחנו:
יאיר וולקן מספר – התברכנו במסגרים בוגרי בתי
הספר המקצועיים בארץ :גנדי ,משה'לה ,דובי,
פושקין ועוד ...התחלנו במסגריה שיצרה מיטות
לסוכנות היהודית .עולים רבים באו לארץ
והדרישה היתה גדולה.

שפע ברכות ומזל טוב
לאוה ורן בן סעיד
להולדת הבן
אח לנינה ויוני
נכד לנעמי ואליעזר

דובי קלעי מספר – בשנת  ,1970משולם שביט הגיע
עם רעיון להקים מפעל עם מחרטות אוטומטיות.
באותה תקופה היה אמברגו של הצרפתים על
שיווק תחמושת לישראל .לכן משרד הבטחון חיפש
דרכים חדשות ליצירת תחמושת ,שאותה מייצרים
במכונות חריטה אוטומטיות.
קיבוץ נען שמע שאנחנו מקימים מפעל והציע את
עזרתו .להם היו מכונות אוטומטיות.
"בואו אלינו .גם נעזור לכם מבחינה טכנית וגם
נבדוק אתכם איזה מכונות כדאי לרכוש ואיך
מתכננים את המכונות".
קיבלנו חדר בנען ושהינו בו כמה חודשים.
מה שקרה הוא ,שעד שקיבלנו את המכונות ועד
שהפעלנו אותן ,כבר היו מפעלים אחרים שסיפקו
למשרד הבטחון את הביקוש ואנחנו ירדנו מהפרק.

בית משאבי שדה
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קיבוץ נען ,שייצר ממטרות ומוצרים הידראוליים,
מסרו לנו עבודות .את המכונה הראשונה ,שהגיעה
מאנגליה ,מיקמנו בנען ושם התחילה העבודה
הראשונה שלנו ,כאשר אנשי נען עוזרים בתפעול
המכונה החדשה.
בינתיים הגיעו עוד מכונות והבניין עדיין לא היה מוכן.
הכשרנו את האסם והעמדנו שם את המכונות ,כולל
המכונה שהיתה בנען .חיפשנו עבודות .נען ספקה לנו
עבודה חלקית .ישראל דגני הוא שהביא את הדגם של
הברז הכדורי.
במשך הזמן ראינו שעדיף ליצור את גוף הברז לבד.
הקמנו את הכבישה החמה ,כשמשה'לה תפעל אותה.
הכבישה החמה נתנה לנו עוד אפשרויות לייצב את
הברז וגם לעשות ברזים מיוחדים וגדולים עד  2צול.
המצב כיום :יש יבוא זול מסין לברזים כדוריים ,עם
איכות גרועה .את שואלת אינסטלטור איזה ברז עדיף
והם יגידו שגיב .שגיב הוא מותג .גם ברזי גז מייבאים
מסין.
היתה תקופה ש 40%מהיצור במפעל היה למצר .היום
יש הנהלה חדשה ואני לא יודע מה המצב.
היתה בעיה בברזים לשתיה .בפליז היתה עופרת
וכידוע העופרת רעילה .למדנו ליצור ברזים ללא
עופרת.
למה לא הכנסתם מיכון להרכבה?
דובי :מוטי ואני היינו במשא ומתן עם חברה
שוויצרית על יעול ההרכבה .בסוף החברה פשטה את
הרגל .בכמויות שאנחנו מייצרים ברזים אין טעם
להשקיע באוטומציה בהרכבה.
מוטי אבנון מספר – את ההכשרה קבלנו בנען.
משה'לה ,דובי ,יגאל דהן ואני שהינו שם מספר
חודשים .כשהגיעו המכונות הצטרפו אבנר זוארץ ורמי
שי .רמי נקבע כמנהל זמני עד למעבר למבנה החדש,
שהיה בהתחלה שליש מהמבנה הקיים ,והיינו קבלני
משנה לנען.

עמ' 8

איחולים רבים ומזל טוב
לצביה וצרלי מור יוסף
להולדת הנינה,
נכדה לג'ינה ואלי,
בת למעיין ואור
בית משאבי שדה
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עמ' 9

ישראל דגני ,שעבד באקלימט ,הראה לנו ברז כדורי שיצרו בדנמרק ושימש למערכות מיזוג
אויר .העתקנו את הברזים והתחלנו לייצר ברזים בקוטר  3/4 ,3/8צול.
רק בשנת  1986/7עברנו לכבישה חמה .עבודה קשה במיוחד בה יצרנו בעצמנו את הגלמים.
ב 20-השנים הראשונות של שגיב רכשנו מספר די גדול של מכונות .גם דובי בנה מספר רב של
מכונות אוטומטיות ,שייעלו את המוצר.
צביקה קרוטמן מספר – אני התקנתי את הקיטור במשאבי שדה וגם את מערכת ההשקיה
בשדה .דובי ומשה'לה ליוו אותי בלימודיי .היה צורך בברז פיקוד .בשנת  1974יצרנו את ברז
הדגל של  .SYהרעיון היה שלי .עלי לשם הכין שרטוטים של הדגם .היו לי רעיונות רבים .כל
שבוע באתי עם רעיון חדש ושמתי אותו בארון.
עלי לשם מספר – רמי היה המנהל הראשון של המפעל .הציעו לו הרבה הלוואות ,הרבה
רעיונות לבצוע ורמי דחה הכל .לא לקח סיכונים.
דובי ואני עסקנו בתכנון .למדנו להפעיל מכונות מחרטה אוטומטיות וממוחשבות.
הגענו לתכנון ברז ,שהכדור יהיה ביחד עם המוט .זה חסך כסף וזמן.
אחראית על בקרת האיכות היתה מרסל אמסלם ,שעשתה עבודה מושלמת.
אלה היו ימי ראשית המפעל ,שהיה פעם  100%בבעלותינו.
הותיקים ,שחלקם עבר היום את גיל  ,90מצאו במפעל פינה חמה ויחס אוהד לעבודתם .ועוד
ממשיכים .ואפילו האמהות של החברים :אמא של טובה ,עפרה ,יהודית אלישע ,שמחו
להתחיל את היום במפעל ,במקום שיש בהן צורך.
ראיינה ורשמה :טובה אבריאל

בית משאבי שדה משתתף בצערו
של אלברטו גולדמן והמשפחה על מות האם
מניה (מרים) גולדמן ז"ל
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עמ' 10

ביר
בשלט החדש בכניסה לקבוץ אמנם לא כתוב ,אבל השורשים וההתחלה של משאבי שדה הם
בחלוצה .לחולות חלסה הערבית והנבטית הקדומה הגיעה ב 1947-קבוצה של חלוצים,
שהקימה קבוץ ,ששמר על החולות במשך מלחמת השחרור ,וב 1949-החליטו להעתיק את
ישובם לגבעת הטרשים עליה יושב קיבוץ משאבי שדה היום.
השבוע הלך לעולמו אחד מאחרוני ה"חלוצאיים" אם לא האחרון שבהם .כולם קראו לו ביר.
בתעודת הזהות כתוב יצחק באר .ביר היה המכונאי של הקבוץ ,תפקידו העיקרי היה להפעיל
ולתפעל את המשאבה שעל באר המים המליחים ,ששכנה איפה שהיום צומת הכניסה לקבוץ,
שסיפקה מים לקבוץ .לא היו מים אחרים ואלה היו המים ששימשו לכל דבר ,כולל שתיה.
בסוף שנות החמישים המשפחה נאלצה לצאת מהקבוץ מסיבות בריאות ואישיות .במשך
שנים זו הייתה שנת חופש ואח"כ המשפחה התייחסה ליציאה כשנות חופש ,עד שלימים
הפכה לעזיבה.
ביר ורותי רעייתו המשיכו לשמור על קשר עם הקבוץ ועם אנשיו .ביר הרגיש קיבוצניק .הלך
תמיד עם מכנסים קצרים וסנדלים והתעניין בכל מה שעובר על הקבוץ .בשבילי הוא היה
מקור אינפורמציה לאירועים שונים ולאנשים וכמו שניתן לשער לא כל מה שקרה בפינה
השוממת הזו של הנגב נכתב ותועד וגם על דברים שבהסכמה יש דעות שונות.
חלוצה היא פרק חשוב בשורשים של משאבי שדה ועם הליכתו של אחרון אנשיה ישארו רק
הסיפורים ללא המספרים .חשוב לנו ,כחברה שרצה קדימה עם הזמן ועם החידושים ,לדעת,
לזכור ולהוקיר את אלה שבנו את היסדוות.
יהי זכרו ברוך
אילן

בית משאבי שדה משתתף באבלה
של עמליה עשת והמשפחה על מות האם
מינה עשת ז"ל
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עמ' 11

היה שעון?!!
בשבת קמתי משנת צהרים ,מרים את הכר ,רוצה לענוד את השעון ואז ...איפה השעון?
ממשש שוב ושוב מתחת הכרית ולא מוצא .מרים את הכרית ,איפה השעון?.
מפעיל את הראש ,מנסה לחשוב ,להיזכר איפה הנחתי אותו .מסתכל ימינה אין ,שמאלה אין,
בצד אין ,ממול באצטבה אין ,אז איפה שמתי את השעון לעזאזל?!! מחפש ומחפש ,ואין .טוב,
אשאר ללא שעון ,אבל ממשיך לחשוב ולחקור איפה הוא ,לאן נעלם לכל הרוחות.
שואל את מרגלית שבודקת שוב ומחפשת ולא מוצאת .מצלצלים לנגה ,אולי יש לה שעון
חלופי ,כן יש ,היא מגיעה עם שעון יד חלופי ומצטרפת לחיפושים .מחפשים שוב מתחת
למיטה ,בין הכרים והשמיכה ,אך השעון יד לא נמצא.כל אחר הצהרים אני ממשיך להיות
מוטרד לחשוב על השעון שנעלם.
בערב כשאישתי רוצה ללבוש את הפיג'מה ,היא מורידה את החולצה הארוכה ,ופתאום מגלה
להפתעתה שיש לה על היד שני שעונים ,אחד שלה ואחד שלי .עכשיו הכל כבר היה ברור ,הרי
גם אשתי כשהיא הולכת לישון ,מורידה לרוב את השעון ומניחה ליד הכרית .כנראה ראתה

את השעון שמה על היד כי חשבה שהוא שלה וכך נפתרה התעלומה וחזר הרוגע לבית.
משולם סיקרון

שאלה
מדוע ולמה יש צינורות רבים לאורך הגדר?
תשובת המזכיר :חברת גאון ,שותפה שלנו בשגיב ,נתקעה עם מלאי צינורות,
עקב עיכוב בתקציבי המדינה והם ביקשו את עזרתנו באחסנה למשך חודשיים.
אנו נענינו לבקשה

בית משאבי שדה משתתף בצערו
של אלון קדם והמשפחה על מות רעיתו
אורנה קדם ז"ל
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עמ' 12

לאן אתה נוסע?
השבוע חזרתי למשק במכונית בערב ,עוברת את שער ורואה מאחורי את אוטובוס מספר .64
ממשיכה ישר והוא בכיכר פונה ימינה ,מוזר! אבל אולי הוא רוצה לחסוך כמה במפרים .אני
ממשיכה בדרך לביתי ,פונה לכיוון הגנים ופתאום אני רואה שהאוטובוס אחרי  ...זה כבר
ממש מוזר !!...אני פונה ימינה לבית ,והוא ממשיך ישר לחורשת סוקוליבקה ופונה לשכונת
מקורות .משם ימשיך ישר לשגיב ושם השער סגור והוא יסתבך כהוגן .הוא כנראה התבלבל,
חניתי במהירות ורצתי אליו נופפתי ,למזלי ולמזלו הוא עצר ,אכן התבלבל .הסברתי לו את
הדרך הנכונה והוא יצא לכיוון תחנת האוטובוס.
נגה פרסי

כל הכבוד לענף הנוי
בתקופה האחרונה (שנתיים?) ענף הנוי משקיע הרבה עבודה בדיכוי  -חיסול של הצמחים
שמייצרים קוצים שמנקבים צמיגים של אופניים .מוכרים לרוכבים בקהילתנו .זאת בעיקר
עבודה ידנית ,צריך לעקור עד השורש ולהשמיד את השיח .תבורכו ותתמידו
מאיר בלטרן

עתה ,משחזרנו בשמחה ובאהבה לביתנו המשופץ והמורחב
אנו רוצים להודות לשי זינדרמן ולעוזרתו
הנאמנה אן דהן
על כל המאמצים ,הייעוץ ,תשומת הלב והעזרה
שהשרו בנו בכל השלבים בטחון והרגשה טובה.
לא מובן מאליו..
בהערכה רבה ,חיימה ואביגיל גולדסמן
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עמ' 13

מהנעשה בישובנו
שנת  2022נפתחה באוירה חיובית ,לפחות מבחינת מזג האויר ,שהפך לחורפי .אמנם השלג לא
ירד אצלנו ,אבל הגשם ירד וירד כל הלילה .והתוצאה 16 :מ"מ .יומים לאחר מכן הוא המשיך
לרדת וככה זכינו בעוד  7מ"מ .סה"כ  40מ"מ עד כה .חוץ מזה גם קררררר מאד.
יום הגבר ,משאבי שדה ,2021
הגברים נהנו מסדנת בירה עם משה גלנץ,
ואכלו בשרים על האש בעזרת אדריאן הטבח .

חגיגת הסילבסטר נחגגה באסם ,ממש רגע לפני שהקורונה התחילה להתפשט במהירות בארץ
ובמשק .עד לרגע כתיבת שורות אלו ,יש במשק  11מאומתים .כל היום מתקבלים עדכונים על
מאומתים נוספים ומבית הספר עדכונים על מאומת נוסף ,שהיה בהסעה ,או בבית ספר,
וצריך לעשות בדיקת אנטיגן כדי שאפשר יהיה לחזור ללימודים גם למחרת .אין בזה הרבה
הגיון כי הבדיקות נעשות מוקדם מדי מזמן החשיפה למאומת ולכן התוצאות לא ממש
אמינות .....אולי בכל זאת עדיף לסגור לשבוע את הלימודים ,כי בטוח לא רצוי להידבק
כשהגל מגיע לשיא.
התוכנית יפה לנטיעות ולחגיגת טו בשבט נדחתה עקב העלייה בהדבקה

