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 מה בעלון:

 / צוות צח"יהקורונה  בצל

 הרמן צנעני מהנעשה בגיל הרך/ הילה ענבר , שי אסא ושירי

 ראיינה עדי בבאי. / אלי אלישע  השבועמה היה לנו 

 נותני האור/ טובלה אבריאל

 "גלריה בגבעה"/ חנה גרג'י

 נאוה רייבתודה ליהודית וצוות הרווחה/ 

 / סטריקו לכבוד צוות הרווחה

 לתת את הנשמה ואת הלב לתת, לתת כשאתה אוהב/ אורלי פרנק

  ו/ משולם סיקרון ונגה פרסימהנעשה בישובנ

 

 שבת-שישיאזהרת מזג אויר קיצוני בין 

שבת -ישנה סבירות גבוהה למזג אויר חריג מהערב יום חמישי, ובמשך ימים שישי

רוחות חזקות וגשמים בכמויות גדולות.נא הנחו את הילדים לא לשחק מתחת  הקרובים.

כמו כן, שימו לב לדברים שעלולים לעוף לכם  לעצים, ולא לעבור מתחת לעצים.

 או מהגינות.נא לא להחנות כלי רכב מתחת לעצים. מהמרפסת,

 ומי שתכנן טיולים בואדיות, נא לבטלם.

 תודה, איתי
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 הקורונה  בצל

 לחברים שלום,

בשל מגיפת הקורונה המתפשטת בעולם ובארץ, ובכדי לשמור על בריאות ושלום הציבור 

 החלטנו על כמה צעדים בהתנהלות שלנו בקיבוץ:

 :בחד"אארוחות צהריים  .1

 לרווח את המרחק בין הסועדים ולא להצטופף בשעות הארוחות. .א

 מבוגרים וקשישים מתבקשים לאכול את ארוחותיהם בבתיהם. .ב

 המטפלים יקנו ויביאו את הארוחות מחדר האוכל לבתי המטופלים.

 חולים כרונים עם מערכת חיסונית חלשה, מתבקשים לאכול בבתיהם. .ג

עובדים זרים )מהחוות הסולאריות וכו'( יפסיקו לאכול בחדר אוכל, אך תינתן להם  .ד

 האפשרות לקנות את הארוחות בחמגשיות ולאכול מחוץ לקיבוץ.

 13:00שוטרים שאוכלים בחד"א, מתבקשים להגיע לחדר האוכל אחרי השעה  .ה

 .מטפלות שבאות לקחת ארוחות לבתי ילדים/תינוקות מתבקשות לבוא ללא ילדים .ו

 פורים .2

, אך בכדי לשמור על ההנחיות 13/3/20 -את חג פורים נקיים )מחר( ביום  שישי הקרוב ה

יחגגו  מבוגריםסות החוגגים: נאיש, נדרג את התכ 100 -שלא לחרוג מהתקהלות מעבר ל

 עד אור הבוקר... 23:00יחגגו בין  הצעירים. 23:00לשעה  21:30בין השעות 

 

 חג פסח .3

משתתפים, החלטנו לבטל השנה  100 -היה אמור להיות גדול ממכיוון שליל הסדר  .א

את ליל הסדר המשותף. החברים מתבקשים לקיים את ליל הסדר בצורה 

 משפחתית, בבתיהם, או מוץ לקיבוץ.

סימונה תתלה על לוח מודעות הרשמה לחברים/תושבים המעוניינים לקנות ארוחת  .ב

הזמנת  –ילי הסדר, השניה הזמנת ארוחות ל –לחג. יהיו שתי הרשמות: האחת 

ארוחות לערב שישי, שחל יומיים לאחר ליל הסדר. את המנות והאוכל יהיה ניתן 

 בשעות הצהריים. 7/4/20 -לקחת ביום ג' ה

 

 לבידוד לחוזרים מחו" .4

א.  חברים, בני חברים ותושבים שחוזרים מחו"ל, הנכם מתבקשים לשמור על כללי 

 להיפגש עם חברים!!.הבידוד, ולא לצאת מהבתים, ו/או 

ב. חברים, בני חברים ותושבים שחוזרים מחו"ל מתבקשים ליצור קשר עם הלנה 

 קוברסקי.

 בתקווה לימים טובים יותר,

 צוות צח"י
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 מהנעשה בגיל הרך

 .החודשיים האחרונים עמוסים בארועים וחגיגות

 

בבתי הילדים נערכו סדרי ט"ו בשבט  והילדים שתלו בגינות בתוך הבתים.             בט"ו  בשבט

 הבית להורות.  –ביום החג נפגשנו כלל ילדי הגיל הרך לחגיגה משותפת ונטיעות סביב משוטף 

 תודה רבה לבועז וצוות הנוי שהובילו את השתילות במרחב הגיל הרך !

 

עץ עם  שלט הכינה כל משפחהציינו הורי וילדי הגיל הרך בבוקר יום שישי,  את יום המשפחה

שלטים נטלו בין שבילי הגיל הרך ואתם מוזמנים לטייל ה . אמירות חיוביות ומחזקות

  . ולהעלות חיוךבסביבתנו 

 

 משנכנס אדר מרבין בשימחה !

ו רבות בקישוט הגן.              הבתים לבשו חג ובגנים הבוגרים הורי הגנים השקיע בחגיגות הפורים

גן רותם הפך לגן חלל וגן הדס הפך  לגן ספורט. בכל הגנים ההורים הכינו משתים מפוארים 

 ומשמחים והצוותים נהנו ממשלוחי מנות מפנקים לכל צוות.

 תודה רבה לכל הורי הגיל הרך על שיתוף הפעולה ותשומת הלב לכל הפרטים!  

הגיל הרך לתהלוכה ברחבי הקיבוץ, ביקרנו בענפים השונים וכיבדנו ביום החג יצאנו כל ילדי 

 עוברים ושבים באזני המן.

 

שלנו שממשיכה ומתקיימת בשימחה והנאה גדולה ובציון כל  פעילות הסבטףלא נשכח גם את 

החגים והארועים .  הגיל הרך הוא של קהילת משאבי שדה והחגיגות המשותפות מוסיפות 

 גדולה.  לכולנו נחת ושימחה

 

בהזדמנות זו אנחנו רוצות לשבח את נשות צוות הגיל הרך על עבודתן המופלאה והמסורה 

 בקיום אירועים יוצאי דופן תוך שמירה על שגרה, ביטחון והנאה מרובה לילדים ולהורים.

 

 מנהלת תחום הגיל הרך מהתנועה הקיבוצית. –ועוד, החודש הגיע אלינו לביקור נעה צור 

מאוד מהגנים ובעיקר מעבודת הצוות שלנו ואף פרסמה תמונות ומילים חמות נעה התרשמה 

 . יש  לנו במה להתגאות!של רשת הגן הקיבוצי  בקבוצת הפייסבוק

במהלך ביקורה נעה נפגשה עם צוות שהוקם במטרה לעזור לנו: מנהלות הגיל הרך, בשיתוף עם 

 הרך בהקשר הקהילתי והכלכלי. נציגי מזכירות וועדת חינוך, ליעל ולשפר את מערך הגיל 

 אנו מבקשות להודות לנעה צור על הפירגון והתמיכה ומקווים שמהלכים אלה יניבו פירות.
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 לסיום, שירי הרמן צנעני, מחליפתה של שי, מסיימת החודש את עבודתה. 

 תודה רבה לשירי על תקופה משמעותית של ניהול, ליווי ותמיכה לצוות!

מהפקת האירועים הכלל מערכתיים ועד לפרטים   -לשירי חלק גדול בעבודת הגיל הרך  

 לוגיסטיקה והכלה רגשית אין סופית. אנחנו כבר מתגעגעים.  -היומיומיים 

 שנזכה לעוד הרבה שמחות יחד.

 שירי, שי והילה.

 

 ל"ויצא לעבוד בחומהצבא השתחרר שסשה רדין ל

 ברכות והצלחה

 

 

 

 

 

 לעד צמח  הטרייהלמתגייסת 

 שיהיה לך שירות משמעותי 

 

 

 

 

 

 

 בית משאבי שדה
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 מה היה לנו השבוע....

 לא רואים את הסוף., שבוע סוער עבר עלינו ועדיין ללא פסקה הסערה 

נתחיל בבחירות שעברנו בפעם השלישית ולא ברור מה יהיה ומה צופן העתיד, נצליח להרכיב 

 בפעם הרביעית? שזה ממש אסון. ממשלה ?   האם אנו הולכים לבחירות

 רונה דיברנו?... מה יש להגיד?  במשאבי שדה אחד הענפים המרכזיים כפר הנופש. ועל הק

 באופן טבעי אנו מחכים לאורחים מכל העולם והנה יש בעיה אפילו גדולה,

 הכלכלי ביטול הזמנות,  טמההיב .א

 קהילה בקיבוץ.קור אורחים מחו"ל מעלה את סף החרדה של היהחברתי ב טמההיב .ב

 אנו ערים ומודעים לבעיות ועובדים על פי ההנחיות של משרד הבריאות. 

ועדת צח"י )צוות חוסן ישובי( עוקבת אחרי המצב, מתכנסת שומעת דיווחים ומקבלת 

 החלטות. 

 . םברים , תושבים ,בני משק ובני זוגנכון לעכשיו תתקיים מסיבת פורים אך רק בהשתתפות הח

 רכיהם. בבידוד. דואגים להם לאוכל ולכל צחברים ותושבים שנמצאים כיום יש מספר 

עברנו  - תוכנית התב"ע )תוכנית בניין ערים( לגבי בניםשא חשוב נוסף לעדכן את החברים והנו

 קבלנו אישור מהמחלקה החקלאית, אנו בשלב לחתימת האישור.,שלב נוסף 

האישורים, אנו במאמצים רבים לסיים טרם הגיעו  -צד המזרחי ב הגבעהההרחבה בשכונת 

 ולקבל היתרי בנייה.

דוח מישיבות המזכירות האחרונות: אושרה תוכנית תקציב קהילה והשקעות. בהקדם הנושא 

בניין, חשמליה,  דיון על ענפי העזר:  –יובא לאישור האספה. נושא נוסף שעולה במזכירות 

 ברים. פקוד, מחירים ושביעות רצון של החאחזקה, נגריה. ת

אזורית ולפי הנעשה סקר בעזרת דוד סבח מנהל אגף התעבורה  במועצה  –בטיחות ותעבורה 

 סקר זה יוספו תמרורים ובמפרים. 

 זכאים.חולק מענק " עזיבה בחיים" להחודש י

)האם נחלק את עדר הפרות או שנהנה רק  ? שיוך פירותי או קנייני  -במה נבחר –שיוך נכסים 

יובא לאספה  להחלטה ולשם כך הוקם צוות לטפל בנושא. ולאחר הנושא  (. ? מתנובת החלב

 .סיפה והקלפיאהחלטת האספה ייכתב תקנון. ויובא לאישור ה

בנים בוגרים הגרים בבית הוריהם, לא יחול עליהם תשלום  –החלטה נוספת של המזכירות  

ול על כולם ללא יוצא שכר דירה. הם יחויבו  אך ורק באגרת תושב, ארנונה ומים )תשלום זה יח

 מן הכלל(.

כמו כן ו  נון דאג לחידוש הציוד-. רונן בןנפתח שובחדר הכושר  –בספורט : בשורה משמחת  

 נא להישמע. ,לקח על עצמו  להיות אחראי לשמירה ואחזקת המקום. נקבעו הנחיות והוראות

 לרונן מלוא הערכה ורוב תודות  

 ופץ ויהפוך למגרש מיני פיץ .מגרש הקט סל שסובל  מבעיות שונות יש 

 ראיינה את  אלי אלישע עדי בבאי
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 של חברתנו םמשתתפים בצער

 האבעל מות והמשפחה יהודית זכאי 

 יאיר מרדכי ז"ל

 בית משאבי שדה
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 "גלריה בגבעה"

 לאחר פסק זמן ארוך של חורף גשום.תערוכות בגלרייה העונת את ענבל שי פותחת 

 קרובים לליבה. ,של ענבל הם רב גוונים, והנושאים אותם היא בחרההציורים 

מצויות בטבע, שאותם היא מעצימה ונותנת להם חזות הים, חיות מחמד אקידמויות של מוס

 שונה מהמציאות.

, כמו סידורי פרחים מדהימים םומציאותיי םפיגורטיבייהפעם היא מציגה דברים יותר 

וזה  ,והמציאות השגרהביופיים באגרטלים. לענבל יש עולם פנימי עשיר ודמיון רב שעולה על 

 ויוצאות דופן.  תלמעניינומה שעושה את התערוכות שלה 

לא אתפלא אם בעתיד היא תנתב את  המבקרים רואים בציורים שלה חידתיות ומסתורין.

כמו רומן בין הצפרדע לעכברוש על רקע צלילי הגיטרה. סיפור דרכה לכתיבת ספר דמיוני 

 .שיסעיר את עולם הספרות ,דמיוני מרתק

 חנה גרג'י
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 ברכות שפע מזל טוב ו

 לציפי וצבי אלמוג והמשפחה

 להולדת הנכדה,

 בת לליעד ואיתי

 

 לאמיר וענת ברקוביץ והמשפחה

 להולדת הנכד,  

 בן לדורון ודין

  

 לאולגה ומקסים דובינסקי והמשפחה

 להולדת הנכדה,

 בת למיכאל ורינת

 הרבה נחת בריאות ואושר

 בית משאבי שדה

 לצוות בריאות ורווחה,ערב הוקרה 
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 ערב טוב לכל הנוכחים,

 בפתח דברי אפתח באחד מרעיונות היסוד בגישה החברתית האומרת:

 .בהרבקחברה נבחנת בדאגה וביחס שלה למבוגרים ולזקנים החיים 

 גישה זו תואמת גם את ערכי היסוד ביהדות "כבד את אביך ואת אימך":

 כבוד והערכה ל"זקני השבט". הורות במובן הרחב של המושג נתינת יחס של

 . נמשיך להיות חברה ערכית ומוסריתגם בעתיד מייחלת ש

* 

ערב הוקרה זה מוקדש בהערכה רבה לכל המעגלים המשותפים לעשיה בתחום הרווחה 

 והבריאות בקיבוצינו.

 וגווני הצרכים העוסקים בבריאות הפיזית, הנפשית, החברתית ועוד.  על כל טווח הגילאים

        התברכנו ! ה, חשוב לנו לציין את צוות המרפאה. במעמד ז

צוות שמלווה אותנו לאורך שנים רבות והפך להיות חלק  התברכנו בצוות מקצועי ואיכותי. 

 בלתי נפרד מקיבוץ משאבי שדה.

, בזכות יכולת הנתינה, האחריות, ןולביטחו  הגאווצוות שהפך את המרפאה שלנו למקור 

 האהבה למקצוע והדאגה לרווחת המטופלים. המסירות האין סופית,

 אין די מילים כדי להודות ולדבר בשבחו של הצוות הנפלא שלנו. 

 כאמור התברכנו ועל כך בשם כולנו רחשי הכרת תודה והערכה עמוקה.

 

 נושא בריאות ורווחה נושא בחובו שותפים רבים: 

 וד.רופאים, אחיות, מזכירות רפואיות, מרפאת שיניים וע –מרפאה 

 שרותי רווחה בקיבוץ ובמועצה. –רווחה 

 מרינה. –כח אדם  –מט"ב 

 מולי. –דאגה לעובדים, מטפלים  –יד חרוצים 

 פרידה ורונית. –מופ"ת 

 ועדת בריאות, מטפלת שטח.

 מרכזת ועדת בריאות ורווחה.

 

 תפקיד ריכוז שרותי רווחה בקיבוץ, הינו תפקיד מורכב ובעל ערך וחשיבות עליונה.

התפקיד דורש לדאוג ולנווט בין כל הגורמים השונים, למען יצירת רשת בטחון מטיבה 

 ומקצועית.

התפקיד מחייב גם ללמוד תקנות שונות על מנת למצות זכויות באופן יעיל ומקסימלי המותאם 

 לצרכי הפרט והקהילה.

התפקיד דורש יכולת יצירת קשר בין אישי. יכולת הכלה, הקשבה ורגישות שהרי מדובר ביקר 

 גוף נפש. -בריאות לנו = 

 וכאן המקום להפנות את הזרקור אלייך יהודית אלישע.
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  אפשר לומר צמחת וגדלת עם     ,שנה 16יהודית, מילאת את התפקיד במשך

 התפקיד.

 בשנים אלו התמודדת עם אתגרים רבים. 

  ולנווט ביניהם. םהשירותינותני  -םגורמיהלמדת להכיר את המערכות השונות וכל 

 ית תקנון סל הבריאות בקיבוץ.יהתמודדת עם בנ 

  מתבגרת גדלה והולכת. ובהתאם לכך עם צורך גדל והולך  האוכלוסייהתמודדת עם

 בטיפול בבעיות בריאות וסיעוד, שיקום, עזרה וליווי.

  אשר בזכות יחס החם והתנאים שדאגת להעניק להם בנית קהילה של מטפלים

 הפכו לקבוצה מגובשת, תומכת וחברית ביניהם והפכו לחלק חשוב בנוף קהילתנו.

  דאגת לנושא תזונה בריאה וטיפול בעוד המון נושאים שונים להם נדרשת בתוקף

 תפקידך.

 

 מודה לך על שהצעת והתעקשת שאקח עלי את תפקיד מטפלת השטח.

 ,יים בהן עבדנו יחד, ניתנה לי הזכות ללמוד ממך המון ולהיות שותפה במקוםבמהלך השנת

 שבמהותו עוסק ברווחה ובחשיבה מה נכון לעשות ולקדם כדי להיטיב.

כל סוגיה דרשה התחשבות ודאגה, הן לצרכי הפרט, והן התחשבות בצרכי ויכולת הקהילה. 

 הארוך.עמידה בגבולות מסגרת התקציב וראיה כוללת לטווח 

אכן תפקיד מורכב אותו ניהלת עם הרבה מחשבה, ובעיקר עם לב ענק, רחב, פתוח ומלא אהבה 

 עם הרבה רגישות ויכולת הקשבה והכלה. וחמלה.

אנרגיה שהובילה לקידום ולטיפוח מערכת הבריאות והרווחה והצליחה לגעת בלב של אנשים 

 רבים בקהילתנו.

 קית !על אלו ועוד, מלוא הערכתנו ותודה ענ

 

יהודית, אנו מאחלים לך עוד הרבה שנים נפלאות של עשייה מבורכת ומטיבה, באושר 

 ובבריאות מלאה.

 

רותי יולך הלנה, שנכנסת לתפקיד מורכב זה, נאחל הצלחה רבה, והמשך טיפוח וקידום ש

 מאמינים בך !הבריאות והרווחה, באופן מקצועי ומיטבי. 

 נאוה רייב
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 לכבוד צוות הרווחה
  עי ר   י ת בריא

 שי י  תע      בי  בראי.

 עד מא   עשרים

 אם ז  אפשרי

  תב  יים  פר

  מרפא  ש   

 מ  מת במר ז   יב ץ

     מי ש   ץ

 מ י   ר  עד  י   ז ב

 מרפא      ,   י 

 ע  ד     ר  .

  תת שר ת   רב  בריא ת

 באמת, מרפא  מ ש מת.

  ס פר    אסי  '  ב,

  י  ש  ש א י ת

      במרפא   מש.

    ן  א ב      בן

 אב     ן  ב  ע   זמן.

 יפעת, שאר , א ר י דמרי,

 שרית   יי   א ז  א ר י פר  .

   ר פאים ש   , ממש ד    רים

 מ מ ים  דיא   ז ,   א פ ז .

 אדיבים     פ יי    מ  בפר מ  .

 ד"ר ר בר   ד"ר אסי.

 מא  רי  ד ת   תריס

 מסתתר ת שתי מז יר ת רפ אי ת

 מ דר   מת         ת,

   יש  בתריס  יפת   יש.

     י  רדין   דש . אביב     תי 

 ב ד  מרפא  מב     ן,

 עם  סא מתר מם     

 ישמר י א   ים ב ד  .

 ע   סא   "  א י    ם    מ ת ב   ,

  י א י תמיד מב ש  רדמ  מ א .

 ד"ר יר ן  ד"ר מי  ,  ם ע  רים  ע  רים,

 א   א תע  ר    ע.

 שתי סייע ת א      סי  .

  ם שי  ית   מרי  א בייש ית.סי    יא 

 עם     ז  בידיים

   תשת  יא אב ית.

 

 א ר ן א ר ן  ביב,

  אר ב עי  .-  אב

   ת  ר  א  יד ש י  ש ישית,

 א  ע ש  עב ד   אמ  

     שבתם ז  ס    רשימ ,

    ב   יפ ,

  מרפא   ית   שארת

   ת ע  ב   ית מ .

 עת   ר ע    ד ת

       ברים   מת דבים

 ב י  י    ים      ים  מי

 מי ב י  י תר פ ת

  מ ע     שאר  מ  מ ת,

  מ פ ים   מ פ  ת שמא י ים

  מ יי ים  ס  בים ע   ת.

 במדר  ת  בעי ר ב בע ת,
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 יקרים חברים

 ...."לתת, לתת כשאתה אוהב לתת את הנשמה ואת הלב"

 כך שר בועז שערבי וכך פועל צוות הסיעוד והרווחה מזה שנים רבות.

 צוות רחב , צוות שרובו פועל בהתנדבות.

מסיעים  אשר בזמנם הפנוי מבקרים חברים חולים, ,מדובר באנשים טובים, בחברים יקרים

 . עם החברים חולים לבדיקות, מביאים אוכל, כביסה או סתם יושבים לשיחה

 רונות יהודית אלישע.חהשנים הא 16בראש הצוות הזה עמדה במשך 

ביד רמה ובהרבה אהבה, הובילה את נושא הסיעוד בקהילה. תפקיד שבזכותה הלך וצמח, הלך 

ומות ולתחומים שלא היו בעבר, שהיטיבו את איכות החיים של החברים והתרחב למק

 הבריאים והחולים כאחד.

  -אז יהודית

 במהלך השנים היית אוזן קשבת וכתף תומכת לחולים ולבני משפחותיהם. 

 . םבנית מסגרת חברתית לעובדים הזרים החיים אתנו וסועדים את חברינו הסיעודיי

 בסוף החיים, דאגת לצרכיהם השונים ולתמיכה רגשית. םיריהליווית משפחות שליוו את יק
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 ל בריאות" מפורט ואף דאגת לעדכנו לאחר מספר שנים.סיזמת "

הקמת את התפקיד של "מטפלת שטח" לביקורי בית וקשר אישי עם קשישים. דחפת לבניית 

 פעילות תרבותית של הגיל השלישי.צוות שידאג לשעות הפנאי ו

 הדוקים עם צוות המרפאה וצוות הרווחה של המועצה.היית בקשרי עבודה 

ביקרת חברים בבתי חולים, בבתי אבות ובמוסדות אישפוז שונים והכל במסירות ודאגה כנה 

 לחבר ולצרכיו.

במהלך השנים רתמה יהודית חברים רבים שסייעו לה בטיפול בפרט, קצרה היריעה מלפרט 

 .משימה זואת שמות כל החברים שסייעו ליהודית במילוי 

להודות לכם על תרומתכן המבורכת לקהילה להביע   אך זהו המקום לומר תודה מקרב לב

 בפניכם את מלא הערכה ולשאת מכולנו דברי תודה וברכה.

 ולכך הלנה, זו הזדמנות לאחל בהצלחה בתפקידך החדש

 אורלי פרנק

 
 

 
 

ובחדשות לא מפסיקים לדבר ולתאר איך היא בארץ מגיעה לעולם כולו, הקורונה כבר 

מחמשת אלפים כבר ירדנו  ,ההגבלות החדשות איך בסין ומה באיטליה ומוסיפיםמתקדמת 

להתכנסיות של מאה, ועכשיו כבר די ברור שגם בתי הספר יסגרו  פורים מדורג למבוגרים 

   ולצעירים ופסח כבר לא יהיה סדר קיבוצי אלא סדר ביתי.

עברו והתוצאות ידועות  אבל  מה המשמעות ומי יהיה בשלטון עדיין לא ברור הבחירות כבר 

 האם הקורונה תוביל לאחדות... עוד נראה.

 

החלו ביום חמישי וצפויות להגיע בעוצמות חריגות במהלך הסוף שבוע כולו. רוחות חזקות 

על הכביש ענקיים בדשא ליד מגרש החניה הגדול  שני עצי אורןביום חמישי נפלו  מהעוצמה

בכניסה לגנים , נפגע עמוד חשמל  ועץ נוסף מהצד השני של הכביש שנפגע יופל כנראה בהמשך. 

 בכל אופן היה כאן נס גדול שלא הגיעו בדיוק הורים לאסוף את ילדהם מהגנים. 

 ותודה לאנשי הנוי שהספיקו לפנות בטרם החשכה את שני הגזעים מהכביש. כל הכבוד!!! 

 

גגה במועדון הוקראו ברכות ותודות לצוות הרווחה וליהודית בפרט, לרווחה נחמסיבה 

 עם התלבושות הודיות. היה מרגש. העובדים הסיעודיים ההודים רקדו ושרו 

 

למדנו על המשמעות של קו חיים שבור )משבר וצמיחה(, , םיהידי לנו עלסיפרה קוראת כף יד 

היחס בין קו הלב לקו השכל האורך וחוזק הקוים שמראה כיצד אנו  או מזלג )התלבטות ( או
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 להיות מודעיםם. וגם  שצריך יכיצד ניתן לראות פוריות בידי פועלים לפי הלב או השכל.

 כתוצאה משינויים שעובר האדם בחייו. עלםיות להשרואים בכף יד יכול ותמחלש

 

 . לעין והתוצאות נראותיום המשפחה עבר בכל מערכות החינוך ביצירה ובצביעה 

וצבעו ושולחנות הכינו ספסלים  זוגוניםב ובחצר עצמה. לראות בתמונות בעלון את חלקם ניתן

 היו הופעות ובעיקר היה שמח. .הגדר בצבעים שמחים אתאותם ו

 

. העדלידע בתי הספר ובזוגוניםב ,מסיבות בגניםונהנו ב הילדים התחפשו ...פורים הגיע 

 ,ג עם מתנפחים והפעלות והפתעות לילדיםצאה לדרך ובסופה הפנינהמסורתית גם היא י

רירות קואפילו שמחה  הבאווירוהכל  . לסיום המבורגר אפילווכמובן פופקורן ושערות סבתא ו

 רוע.יאת הא לקלקל הצליחו  לא הקורונהו רהאווימזג 

 

ועברנו למופע  קלילה ומפנקת כאשר בתחילה נפגשנו בפאב לארוחה באסם צוין יום האשה 

ה שנוריד נעלים שביק,קיבלה את פנינו באוהל בדואי  " חביבהבדואית" . "חוכמת הפיתה"

רות הסבירה את זה בצורה מקסימה ועברה יונשב, לאחר מכן החלה לשאול איך עושים חב

לשלב השני נתנה לכל אחת כדור בצק וביקשה שנכין פיתה דקה ככל האפשר. בשלב הבא 

החלה לספר לנשים מה הפיתה מספרת עליהם. היה מעניין ולבסוף היא עברה לשתיית התה 

ובסוף המסורתי והזמינה דוגמנית מהקהל ללמד את כולנו איך עושים זאת. היה מצחיק  

 אפילו חיכתה לנו הפתעה קטנה ששינתה מעט את מה שחשבנו. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


