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  :מה בעלון

 כרו של יוסי בבאי הספדים לז

 / הבנים והנכדיםעל כתפיך גדלתי ,, אבאאבא שלנו

 בבאי/ עדי בבאי                               

 לכל החברים והתושבים/ אלי אלישע

 מצב ענפי המשק במשבר הקורונה/ מוני 

 מהרווחה/ נאוה רייב והלנה קוברסקי

 יל גולדסמןמשולחן מש"א/ אביג

 / שירה מוריוסףתוכנית משאבי שדה מתקדמת

 עדכון יומי / ערן דורון ראש המועצה

 הודעה חשובה ומשמחת/ אלי אלישע

 יומן סגר/ דובי אשל

 תרגיל בכתיבה/ חנה גרג'י

 קצת מחויות הבידוד והחופש בימי קורונה/ נגה פרסי

 יולי אדלשטיין והקשר לאורי יזהרעל בג"צ 

 

 OUT–קט סל 

 IN –יני פיץ מ

 
 מגרש מיני פיץ . ,בימים אלה הולך ונבנה במקום שהיה פעם הקט סל

 אבל השם הוא מיני . ,במקרה שלנו הוא בגודל מידי ,מהו מגרש מיני פיץ? זהו מגרש תחום

 במגרש זה ניתן לשחק בקט רגל או קט סל .

 . מן חלק נכבד במגרשממהמשרד לפיתוח הפריפריה נגב גליל מתרומה מכל זה 

 והשאר  המועצה ואנו משלימים.

 בקרוב נוכל ליהנות מעוד פינת ספורט לרווחת התושבים.

 שבת שלום
 אלי אלישע
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 יוסף בבאי ז"ל 

 "ז אדר תש"פי -ט"ו אייר תרצ"ט

13.3.2020- 4.5.1939 

 יהי זכרו ברוך
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 אבא שלנו

ועלה לארץ בגיל  8התייתם מאביו בגיל  ,ילדים 5, בן שלישי למשפחה בת 1939-נולד בעירק ב

החיים בארץ חדשה, לא היו קלים. תחילה במעברה ולאחר מכן בשכונת התקווה, עם . 12

אמו, מפרנסת יחידה ואחיו שעזרו בכלכלת  בגדים ותרבות של ארץ ושפה תנכית שלמד בעירק.

 המשפחה.

צול עם השנים, כשהכירה המדינה בשואת יהודי עירק, הפרהוד, הגיש אבא מסמכים והוכר כני

 שואה.

אבא נחשב להבטחה והמשפחה השקיעה בלימודיו. במסגרת האינטגרציה, נבחר ללמוד בתיכון 

בצפון תל אביב ולא בשכונת התקווה. ספג ערכים והתגייס לנח"ל. השתייך לגרעין שדה 

 למשאבי שדה.

 .1963-וכך הכיר את אמא עדי והם נישאו ב –בקיבוץ היה מדריך של הגרעין הבא 

 אבא ולאמא עדי, אנחנו, ספגנו בבית ערכי אהבה, משפחתיות ותרומה לקהילה.ילדים ל 5

 אבא למד הוראה באורנים והיה איש חינוך מסור, מורה ומנהל בית ספר.

 היה ממקימי בית הספר המשותף "משאבים" והיה מנהלו הראשון.

 ץ.בהמשך דרכו בקיבוץ מילא תפקידים מרכזיים, כאקונום, רכז בניין וגזבר הקיבו

אבא המשיך עם התמחותו המקצועית, היה גזבר ארגון הקיבוצים משקי הנגב ואמרכ"ל של 

 המכון למורשת בן גוריון.

והיה סבא מאושר  ,במעבר למודיעין, הקים בית משותף ואוהב עם אורנה, שותפתו לחיים

 לנכדיו ולנכדיה של אורנה.

 –הכספים של ארגון ארגמן אבא התנדב לתפקיד ועד הבית ובהמשך התנדב לנהל את תחום 

 גימלאי מודיעין והיה חלק מהנהלת הארגון.

צילם ותיעד במסירות את הקהילה שבה חיי,  -אדם חברותי שנתן מעצמו לקהילה  –אבא 

 אלוף המשחק, הבדיחות והנאות החיים.

אבא שלנו היה איש עקרונות, אסרטיבי, בעל יושרה וכבוד לזולת, מקצוען אמיתי שהשקיע בכל 

 שלקח על עצמו. ומוערך מאוד אצל עמיתיו . מה

יחד עם זאת ניחן בלב רחב, גומת צחוק בפניו ועיניים כחולות, חמות ושואבות שהפנטו את כל 

 סובביו.

 

 אבא שלנו. תודה על מי שהיית עבורנו. על הדוגמה והמופת שהיית לכל

 על הידיים החמות והלב האוהב

 מור עלינו מלמעלה.אתה תחסר לנו מאוד. תנוח על משכבך וש

 אוהבים מאוד וכבר מתגעגעים

 הילדים, בני הזוג והנכדים.
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 אבא

 אבא שלנו יקר ואהוב 

 של גלילי לדר עסיסיים פרוסים על גגות הבתים, אבא של כוס צ'אי עירקי שזורם לנו בדם,

 חביתה משובחת עם גבינה בולגרית וריבת משמשים שהכנת לצידה.של 

 ,הפטרוזיליולמעלה עלה  העגבנייקעים בטרוף עם ביצה קשה, חציל, מוש םסנדוויצ'יאבא  של 

בש מסביב לשעון, מקפיץ את הקוביות, מגלגל -אבא של דומינו חמישיות, וויסט, וטורניר שש

 שש מיוחל-אותן ומשקשק מאחורי האוזן להוציא דו

רי אבא של תמונות על גבי תמונות שצילמת, מונחות בקופסא צהובה ומחולקות לכל חב

 הקיבוץ 

 אבא של סדר פסח ששר בקולי קולות "ומשה הכה בסלע ויצאו ממנו מים" 

אבא של אבו אל קסם המנטמבורי שכולנו גדלנו עליו ועבר לילדינו כסיפור מנצח העובר מדור 

 לדור

 אבא של שיחת יום שישי בדיוק בשעה הנקובה, אח אחרי אח

 אבא חזק, חכם ואוהב

 מדהימות שבילינו יחד, תודה על כל הערכים שהנחלת לנו תודה לך אבא על כל השנים ה

 יושר פנימי, מוסר עבודה, צדק והתמסרות

זה אנחנו האחים מחוברים תודה על ערך המשפחה שהיה כל כך חשוב לך ולאמא, בזכות ערך 

 .תודה על כל הזיכרונות היפים שהשארת לנו    זה לזה. 

אורנה לחייך, התרגשנו לראות את הקשר  זכינו לראות אותך בפריחה מחודשת עת נכנסה

המיוחד כל כך ביניכם ואת החיבור מהלב אליה אל ילדיה ונכדיה, קשר שנקפיד שמור גם 

 עם אורנה והמשפחות לכתךלאחר 

תודה ששמרת על האחדות בין המשפחות ועל הקשר עם אמא זה היה לנו כל כך חשוב שחגגנו 

 דולהכולנו יחד וציינו אירועים כמשפחה אחת ג

 תודה על היותך סבא מחבק ואוהב עם לב ענק 

אנחנו מצרים על כך שההלוויה קטנה ואינטימית, היינו כל כך רוצים שתיפרד מכולם ביד 

רחבה כפי שהיית בחייך, שופע בצחוק, חוש הומור וסיפורים לרוב. זכינו לחגוג איתך את 

 בימיך האחרונים יחד עם כל המשפחה האוהבת ולהקיף אותך באהבה 80יומולדת ה 

 כל מי שהכיר אותך דיבר על ליבך הרחב ועל המשפחה החמה והמיוחדת שיש  לנו.

 בטרם עת, הכל קרה כל כך מהר ובצורה הכי הזויה שיכלה להיות לכתךאנו כואבים את 

 מחבקים אותך ומבקשים סליחה ומחילה אם בשנים האחרונות לא היינו מספיק לצידך

 אתה היית בליבנו

 מאוד, שלךאוהבים 

 אמא וכל הנכדים ,יותם, אפרת, בשמת, גינת, דותן
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 הספד לאבא –על כתפיך גדלתי 

 !שבעה ימים חלפו

 ."אל תעשה"-וגם  "עשה"גם  –כתפיך גדלתי אבא וממך למדתי על 

  .ממך למדתי ללמוד, לשאול שאלות ולא לקבל את הדברים כמובנים מאליהם

  .ועכשיו "הכאן"לחיות את למדתי להביט רחוק, לתכנן ולחלום ולא 

 .למדתי לקבל החלטות ולפרק סוגיות לפרקים הניתנים לפיתרון

למדתי ממך מהי עבודה, נחישות וחריצות. על כך שיש לעבוד קשה עבור הדברים שאני מאמין 

 .בהם

 "נעימות"למדתי ממך מהו יושר ומהי יושרה. מתי חשוב להילחם על דעותיך גם אם אינן 

 .לסובבים אותי

בעיקר כבוד לאחרים הסובבים אותי. מתי הכבוד שלי חשוב ומתי אפשר  –למדתי מהו כבוד 

 .לוותר עליו

למדתי ממך שלווה ורוגע מהם, המאפשרים לי לפגוש את הסובבים אותי בשלווה נותנת 

 .ביטחון

אני חושב על המילים לפני שהן יוצאות מפי. אם נדרש, אני לוקח כמה נשימות המקררות אותן 

 .קהות את חיציהןומ

שנה, קילחתי אותך, אמרתי לך שאני אוהב אותך והשכבתי אותך לישון  50כמוך לפני 

 .במיטתך

 .נוח בשלום על משכבך, אבא

 אוהב אותך, יותם

 

 

 בבאי                              
 היית חבר קבוץ מסור ונאמן להלכות הקבוץ.

 ה שבפיך בלבך.מה שבלבך בפיך ומ  -היית אדם הגון וישר לב 

 כל מה שעשית נעשה מתוך חשיבה, סדר וראיית העתיד.

 שנות נשואים הבנו כי דרכנו נפרדות. עשינו זאת בידידות מתוך מחשבה  30לאחר 

דה לא תמנע מאיתנו לתפקד כהורים משותפים לילדים שלנו ולא תגרום לקרע יכי הפר

 משפחתי.

 חשיבות המשפחה מעל הכל.

 גשנו באירועים משפחתיים ללא מתח ובאווירה טובה.ואכן במהלך השנים נפ

 ך אב, חבר ויועץ.יראוי לציין את אבהותך לאורך השנים, היית לילד

 אבא טוב ומסור. 

 יהי זכרך ברוך.

 עדי בבאי                               



 7עמ'                                                                      2020 מרץ  27תש"פ,   ניסן  ב',  1224ין משאבים מס' ב 

 

 לכל החברים והתושבים

להיכנס למקלטים  ,התגונןבזמן מלחמה אנו יודעים ל .ו נמצאים בתקופה שלא ידענו כמותהאנ

 דים. יש אזעקות שמזהירים אותנו."ולממ

 האזהרות וההנחיות שמשתנות מעת לעת ,  אלואך כיום האזעקות היחידות שאנו שומעים 

זה לא נעים להתרחק מאנשים  ,זה לא נוח להתגונן וללכת עם מסכהשאולי זה מבלבל, נכון 

 את הילדים מהחברים שלהם .  ואפילו מבני משפחה , לא נעים להסתגר ולהרחיק

 בקיצור נדרשים אנו להתנהג בצורה שאין אנו רגילים לה וזה קשה .

 אז מה לעשות ? 

להישמע להוראות , לצאת מהבית רק לצרכים מיוחדים ,להתבודד ככל האפשר, לא להתקרב 

הסיכוי שגם למשאבי שדה תגיע הקורונה הוא גבוה עד כדי כמעט  אחד לשני לשמור מרחק.

 דאי , ולכן אנו חייבים לעשות ככל יכולתנו לעזור באי כניסת הנגיף לקיבוץ.ו

להמעיט עד כדי עצירה של הכנסת אנשים מבחוץ גם בני משפחה. ובמידה ומגיע אלינו בן יש 

משפחה להתארח מעבר ליום הנכם מתבקשים להודיע למזכיר  אלי אלישע או ליו"ר צח"י 

 איתי שביט, או ליפה שואר

 בים לדעת בכל רגע נתון מי האנשים הנמצאים בקיבוץ.אנו חיי

אנו רוצים לשמור ככל האפשר ששגרת החיים תמשיך ולא תפגע בנו. לכן אנו נמשיך במתן 

אוכל ימשיך החדר  ניתן להיעזר ברכישה בכל בו ע"י משלוחים הביתה, .חיונייםשירותים 

 מכבסה ומחסן בגדים  ימשיכו  לעבוד. לחלק אוכל.

 י מקיים ישיבות  בתדירות גבוהה לקבלת החלטות על פי הנחיות משרד הבריאות .צוות צח"

כל כלעזור  יכולתנואנו נעשה ככל  .מרגיש שהוא צריך עזרה, אל לו להתבייש מי מכםבמידה ו

 יש צוות רווחה ,צוות צח"י , מזכיר, מרפאה ..עזרה נפשית או עזרה פיזית  ואם ז ,האפשר

 אותנו .  כל זה נכפה עלינו ומנהל

בואו נישמע להוראות וההנחיות ולהשתדל לא  .רק במשמעת חזקה נשמור על הבריאות שלנו

 מי הזה בצורה הכי קלה .אעל מנת שנעבור את הצונ,  להיכנס לפאניקה

 .ואלי ל איתיניתן להפנות שאלות א .אנו נמשיך לעדכן את כולם בכל דבר

 בברכת שבת שלום

 מנהל קהילה -אלי אלישע

     

 לדותן עדי בבאי וכל המשפחה

 משתתפים באבלכם על

 פטירתו של יוסף בבאי  ז"ל

 בית משאבי שדה
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 מצב ענפי המשק במשבר הקורונה

 לחברים שלום,

 להלן דו"ח על הקורה בענפי המשק עקב משבר הקורונה:

 

 כפר הנופש משאבים ותיירות - נסגר לפעילות עד יעבור זעם. העובדים יצאו לחל"ת.

 מפעל שגיב - הינו מפעל חיוני וממשיך לעבוד במסגרת מצומצמת, כאשר חלק 

 מהעובדים נשלחו לחופשה.

מפסיקה בימים אלו את עבודתה ומוציאה את עובדיה לחל"ת  ים-חברת הבת פל  

בימים אלו. בארץ תהמתרחש יתמסחרפעילות הבירידה ב קוזאת ע  

 

 לעומת ענפים אלו, שאר הענפים ממשיכים לעבוד כרגיל.

 גד"ש – ממשיך לעבוד במתכונת הרגילה. אין כרגע השפעה שלילית של הקורונה.

 שדות נגב – ברבעון הראשון שעומד להסתיים, היה טוב אך עדיין קשה לחזות, 

 היות ויש משבר ברוסיה ומטבע הרוסי ירד לשפל ולא ניתן להגיע לרוסיה.

 טללי שדה – מייצרת חלב כרגיל כאשר במקביל מתקיימים דיונים לגבי הכנסת רפת 

 שלישית לשותפות.

 לולי רבייה ופיטום – ממשיכים לעבוד כרגיל כאשר המשבר יוכל להטיב עם המחיר 

לולים אלו מגיעים להישגים מרשימים. .שאנו מקבלי  

 סולארי – הכנסות ללא שינוי.

 חוחובה וואלי – כרגע מוכרים כרגיל. אין ירידה במכירות.

 

ך ללא ספק תהיה ירידה בהכנסות הקהילה מעבודת לא ניתן לחזות את השנה. א

 חברים.

 ירידה ברווחי התאגידים, בעיקר בתיירות ותעשיה.

 ירידה בשווי האחזקות של הקיבוץ בקרנות הפנסיה, קרן השתלמות ותיקי השקעות.

 

כאשר הוא במצב פיננסי חזק ואיתן.הקורונה  הקיבוץ נכנס למשבר  

העצמי של הקיבוץ גבוה מאד, ויש ברשותו נזילות  לקיבוץ ותאגידיו אין חובות. ההון  

 גבוהה מאד.

 

גרה.יאחל חזרה מהירה לשמ  

מרכז משק –מרדכי מונין   
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 הרווחהמ

 חברים ותושבים שלום רב.

  תקופה מאתגרת זו מפגישה אותנו עם מציאות מורכבת בכל תחום מתחומי חיינו.

אותנו מול קושי להסתגל לדרישות מעמידים  י ודאות, הנחיות ושינויים גדוליםימים של א

 המציאות הנכפית עלינו.

בימים אלה של סגר ובידוד, חשוב לנו צוות הבריאות והרווחה של משאבי שדה לדרוש 

  בשלומכם, להתעדכן במצוקות והקשיים שעולים, על מנת לתת מענה הולם.

 אתם לא לבד!

ות טלפון יזומות לכלל חברי רותם כהן ורחל פרחי הצטרפו זמנית לצוות ואנו מקיימות שיח

  ובני קהילתנו.

 

 אתכםאנו מזמינות  שתפו אותנו ונעשה כל מה שביכולתנו כדי שנצליח להתמודד עם המשבר.

מאחלות לכולנו שנעבור תקופה זו  נשמח להיות אוזן קשבת. –לפנות אלינו בכל דבר ועניין 

 באופן מיטיב, ברוח של טוב לב, רגישות, נדיבות ואחווה.

 יאות ושלווה לכולם!בר

 נאוה רייב                              לנה קוברסקי

050-6565109                          050-5244582 

 

 משולחן מש"א

 שלום כולם, 

 שגרת חיינו הופרה ע"י הקורונה הארורה ולא עוד עסקים כרגיל )תרתי משמע ! (.

לות היומיות תוך שמירה על בריאותנו.  לא ניתן אנו נדרשים לסדר עדיפויות שונה לביצוע המט

ללמוד ממצבי עבר כי לא היו כאלה. האירוע מתגלגל ובכל ערב נגזרות עלינו גזירות שאנו לא 

איוש השער בשעות היום, הסעת  –מורגלים אליהן ובהתאם לשינויים בהנחיות ,כך המשימות 

שהיקף עבודתם משתנה. יחד עם זאת עובדים חיוניים, הסעות בענייני בריאות ותגבור ענפים 

צמצמנו משמעותית את היקף העבודה במספר ענפים וחלקם נסגרו.   כמו כן, מספר חברים 

עובדי חוץ נשלחו לחל"ת/חופשה  וזה הזמן לבקש שוב מכל מי שמסגרת עבודתו השתנתה מכל 

עפ"י היכולת סיבה שיפנה לאביגיל או לטלי גולדמן.   אנו משבצים את אותם חברים ואחרים 

 והצורך. חלקם פנסיונרים ולא מחוייבים בחובת ההתפרנסות.

 

 לאור המצב התכנסה המזכירות לדיון בסוגיות העולות ואלו החלטות המזכירות מישיבתה 
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 -  23.3.2020ביום ב'  

חברים אשר מקום עבודתם הופסק או צומצם הן בקיבוץ והן בעבודת חוץ יירתמו  .1

 ויתוגמלו בשכר עידוד לשעות אלו.  למשימות חיוניות בקיבוץ

בסוף התקופה לא יירשמו הימים שלא נוצלו לעבודה כימי חופש אלא כימי עבודה 

.והחבר יקבל מענק עידוד בסיסי חודשי  

כל האמור בסעיף זה בתנאי שלא יסרב החבר לעבודה נדרשת למצב וכמובן 

 בהתאם ליכולתו של כל אחד. 

ועד תום תקופת הקורונה עבודה בתמורה  15.3החל מיום א'   -עבודה בתמורה  .2

שבת -בשבת במחסן הבגדים, שבת בכל בו, שישי במרפאה, שמירה בשישי רק תתאפשר 

 וחגים ע"י צוות השומרים הקבוע.

 

חבר שלא הודיע על שינוי במצב עבודתו ולא העמיד עצמו לטובת מערכת  –הבהרה  .3

 העבודה, ייחשבו לו הימים כימי חופש.

 

יש מוצאי משבר ועל כולנו להפנים שזו שעת המבחן שלנו כקהילה. ערבות הדדית לכל משבר 

ונתינה ישמרו פה על השפיות של החברה בכלל ושל כל אחד מאיתנו. מוזמנים לפנות אלי בכל 

 שאלה/סוגיה וכמו כן לזיהוי צרכים.

 

 בברכת בריאות טובה לכולם,      

 אביגיל גולדסמן / מ"מ מש"א      

 

 

 

   ך מצה"לבן נון ברכות לשחרור עידול

 קליטה קלה באזרחות ובמשק

 בית משאבי שדה
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 תוכנית משאבי שדה מתקדמת.

 בשעה טובה ומוצלחת תב"ע קיבוץ משאבי שדה אושרה להפקדה!

 אז חוץ מלשמוע, מה זה אומר? ולמה זה לקח כל כך הרבה זמן?

תחילה את דרכה , יחד עם דובי התב"ע )תוכנית בינוי עירונית או ישובית( של משאבי שדה ה

. הקיבוץ הזמין אז את תכנון הקיבוץ לעתיד מאת אדריכל 2001קלעי ועומר וולקן עוד בשנת 

 בשם ערן מבל.

 3מרכז משק התחלפו,  3-4מזכירים התחלפו,  5-6השנים שחלפו מאז קרו הרבה דברים,  19-ב

, שכונות הרחבה כבר לא בונים רכזי ועדת תכנון לפחות ... חברי משק עזבו ובני משק הגיעו

בתנועה הקיבוצית, אלא קליטה פנימית לתוך הקיבוץ, אך מהות התוכנית לא השתנתה 

 בהרבה. 

 הרבה משברים קרו בדרך:

והיו דברים אחרים  2002שנתיים התוכנית נעצרה בגלל שחל משבר במשאבי שדה בשנת 

 חשובים.

מותר להתקרב למפעל, ללולים, לבריכות  שנה חיכינו להנחיות ממשרד הגנת הסביבה, עד כמה

 הדגים...

ולאחר שהתקדמנו כמעט עד הסוף הגיע מנהל התכנון בשנה האחרונה )הגוף הראשי לתכנון 

 במדינת ישראל( ודרש להחזיר את התוכנית לתפיסה קיבוצית יותר.

נו ועכשיו כשבשעה טובה, התוכנית מוכנה להגשה ללשכת התכנון המחוזית, אך גם כעת לצער

בשל משבר הקורונה, אין מי שיקבל אותה במשרדי לשכת התכנון, ולכן ייעברו עוד כמה 

 שבועות עד ששלב ההפקדה יחל דה פקטו. 

שלב ההפקדה הוא שלב בו התוכנית מפורסמת בעיתונות ארצית, ובשלטים ברחבי הקיבוץ 

כנית. שלב זה המזמינה אנשים להכיר שמתקיימת תוכנית כזו, ולבדוק האם הם נפגעים מהתו

 ימים מיום הפירסום האחרון הנדרש. 60נספר 

אך מכיוון שאנו לא צופים התנגדויות, התחלנו השבוע במקביל תכנון מפורט לשכונה הראשונה 

 יח"ד שייבנו על שטח הלול שפונה.  59שהוגדרה כשלב א'. 

רנו על , ולא ויתZOOMביום שלישי התכנס מחדש צוות המתכננים דרך מסך המחשב לשיחת 

 קידום התוכנית למרות כל המשברים.

מטרת התכנון המפורט הוא להביא את התכנון לכדי חומר למכרז, שיאפשר גם את פיתוח 

שתיות שיגיעו לכל בית, תכנון השבילים והגינון של תכנון קווי הת –השכונה על ידי קבלן 

השכונה, וגם גן המשחקים שצפוי להבנות בלב השכונה ומגרשי החניה שיקיפו אותה. בסוף 

שלב זה יוצגו כתבי הכמויות והאומדנים למשרד השיכון וייקבעו עלויות הקמת המגרש לפי 

 התכנון.

יציג את התכנון בפני ועדת התכנון ונציגי מטעם הקיבוץ מלווה את התהליך שי זינדרמן, אשר 

 הבנים בהמשך התהליך. 
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התוכנית עצמה תופקד, תאושר  –לסיכום בחודשים הקרובים יקודמו שני התהליכים במקביל 

 ותפורסם, ומרגע שתהיה ברת תוקף תהווה חלק התוכנית הקובעת לשטח הקיבוץ.

שור התוכנית יאושרו גם עלויות ובמקביל יקודם התכנון המפורט כך שפחות או יותר עם אי

 הפיתוח לכל מגרש ונוכל להתקדם עם הבניה.

 מזל טוב לקיבוץ ולכל הקהילה היושבת בו! 

 שירה מוריוסף

 
 

 הודעה חשובה ומשמחת
 היום המיוחל הגיע 

 שנה  קיבלה את כל האישורים והיא מוכנה להפקדה . 18-התב"ע שלה אנו מחכים ומצפים כ

קיבלנו נוסח פירסום. כשיתקבל, השלב הבא  הינו פירסומה ברבים בשל המצב, עדיין לא 

 יום אם לא יהיו התנגדויות התב"ע תאושר סופית. 60וכעבור 

 במקביל ממשיכים לעבוד ולעדכן את תוכניות הפיתוח המפורטות של השכונה.

 . בואו נרים כוסית וירטואלית

 חבל שרגע זה הגיע בתקופה שבה לא נוכל לחגוג בצוותא. 

זה הזמן לקדם  את התהליך וכעת צריך להכנס במלא המרץ לתכנון מצד כל השותפים וועדת 

 תכנון, וועדת קליטה,  ונציגי הבנים . שנסו מותניים והתחילו במשימה.

 אלי אלישע
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 החיים בקיבוץ.

 
גינות  או שתיים,בן קומה אחת ים בין הבתים, בתי אאנו חיים בסביבה כפרית, מרחבים נא

 אווירה פסטורלית, שקט ושלווה. יפות,

 מה צריך הבן אדם?

השכנים טובים  -גרים בשכנות חמישה דיירים כאשר המוטו הוא  "דירה להשכיר"בסיפור 

 בעיניי.

 ? שאנו יכולים להגיד את אותו הדבר האם אנו חיים במקום

 שנתחשב אחד בשני ולתת תשומת לב קטנה. וכדי שזה יהיה ויתקיים חשוב ,אני חושב שכן

 צריך תמיד לשאול את עצמנו , האם מה שאנו עושים הוא נעים לשכנינו?

 ,אנו מחפשים איכות חיים טובה שבה נוכל ללכת בשבילי הקיבוץ ואפילו אם נלך על הדשא

יד לא נדרוך על צואת כלבים . ולא יתנפל עלינו כלב נחמד שרצה רק תשומת לב או להג לילה

שלום בדרכו שלו. אנו רוצים ללכת בלי לפחד כאשר אנו רואים כלב מרחוק. לכן יש ללכת עם 

 כלב כאשר הוא קשור ברצועה,  ולאסוף את גלליו כאשר הוא משאיר אותם בכל מקום.

אנו לא רוצים לראות  את חצר הקיבוץ כמו מגרש חניה אחד גדול ורכבים חונים ליד כל עץ 

 זה פשוט לא נעים ופוגע באיכות החיים ,לשם כך יש מגרשי חניה. רענן וליד כל בית . 

אנו לא רוצים לסבול מעשן כאשר מחליטים לעשות מנגל ליד הבית , נכון זה הבית שלנו ואנו 

רוצים מידי פעם למנגל, אף אחד  לא אומר שלא ,אבל אולי כדאי להודיע לשכנים שאנו רוצים 

 סגרו חלונות ושלא יסבלו בגללנו. לעשות קצת על האש ולבקש מהם יפה שי

הרי אנו רוצים לחיות בשכנות טובה עם כולם, פעם זה צורך שלנו ופעם זה צורך שלו. פשוט 

 להתחשב בזולת . 

 בואו ונשמור על איכות חיים שנעים לחיות בה תוך התחשבות איש ברעהו  .

 זה לא קשה   

לכוון שיש לתת עליו את הדעת כדי   כל מה שכתבתי כאן לא חידשתי דבר אני רק מדליק פנס 

 להגדיל את תשומת הלב. ושלכולנו יהיה נעים וכיף.

 שבת שלום

 אלי אלישע 
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 תרגיל בכתיבה

אחת מהשיטות לימוד כתיבה היא לבחור מילים ולשבץ אותן בתוך הסיפור. המילים שבחרתי 

 הן: קורונה , קור, קרון מקרונים, קוקיה ומיץ עגבניות.

 אל חלוני אמר ביאליק. הקורציפורה נחמדת מארצות  ברוך רב שובך

העמים שהביא בכנפיו את -קול התור והקוקיה נשמע בארצות העולם המבשר את בו אביב

. השמועה אומרת שמקורה בעטלף סיני שהשתכן בקרון רכבת מלא בזקני העם הקורונהמגפת 

 "נזר" בארמית. הסינים החוטאים, שהיו בדרכם לטיול שנתי. מקור השם קורונה הוא

אף האלוהים על מה הכעס? כי מלאה הארץ -אז בואו נכתיר אותו למלך, כי הוא נוצר מחרון

 חמס".

הקיבוצניקים באשר הם, זנחו את הערכים, הציונות והחלוציות של פעם וכולם מתמקדים 

בנושא "שיוך דירות" שמשמעו כסף, רכוש וחומר. כל הדרכים כשרות להגיע אל המטרה, 

, להתגרש פיקטיבית על מנת לזכות בעוד דירה, םד בין זוגות אוהבים, שאינם מקומיילהפרי

על הבית החדש ונסע  רלהקפיא רגשות ולגור בבתים נפרדים. אבל יש צדיק אחד בדורו שווית

בעקבות האהבה. ואם חשדתם שתחכו שנה למימוש החלום, באה הקורונה ואומר, אני קובע 

 דבר. קישאת לוח הזמנים. כי על פי י

 ות.יאת השטויות האלה כתבתי תוך ערבוב מקרונים ברוטב עטלפים ובמיץ עגבנ

 חנה גרג'י

 

 יומן סגר

אני אוהב תאוריות קונספירציה. אני אוהב לשחק ולדמיין. הנה שילוב של תאוריה משחק 

 ...ודמיון

 סלולם. אנחנו בסגר , אני כבר לא יודע כמה ימים. מרגיש כאילו החיים כבר לא יחזרו למ

איך הכל התחיל ? בואו נחשוב רגע, הסינים, פתאום גילו וירוס . הוירוס הזה התחיל להתפשט. 

  .בהתחלה בסין ולאט לאט עבר לכל העולם. אפשר לומר שהוא כבר כמעט בכל העולם

 בואו נסתכל רגע מזווית קצת שובבה, קצת קונספירטיבית . 

הכלכלה. עד כדי שהם מהווים איום, על הסינים לאורך השנים מתפתחים מאוד מבחינת 

ארצות הברית. הסינים, לאורך השנים, קונים מפעלים מכל העולם ומעבירים את הייצור 

אליהם. הם רוכשים כל אשפה אפשרית מהעולם, וממחזרים אותה אצלם. הסינים גם 

קה של מפתחים תחבורה וקווי אספקה, אל עבר אירופה, בכל מיני דרכים, כדי לקצר זמני אספ

אי נשלח לסין כדי לחבל במעבדה -איי-סחורות. ארצות הברית רואה את כל זה ונבהלת. הסי

אשר מפתחת וירוסים. הוירוסים האלה אכן מתפשטים בהתחלה בסין, כמתוכנן ואז... אופס... 

 ...החוצה

לארצות הברית כנראה יש פיתרון לזה אבל היא עוד לא חושפת אותו. כעת הוירוס ממש כבר  

הופך להיות   תפשט ומתפרץ בכל העולם ואובדן השליטה, אשר בהתחלה נראה איום ונורא,מ
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רעיון חמוד מאוד ומתוק למנהיגים. המנהיגים, לאורך שנים מאבדים שליטה על העם שלהם. 

העם עושה את מה שהוא רוצה לעשות והמנהיג מנסה לגייס שליטה ולשלוט על העם בדרכו 

 ...ו בעזרת הוירוס הזה אפשר להחזיר שליטה למנהיגיםשלו ללא הצלחה. והנה עכשי

 

בואו נעשה סדר חדש. בואו נקטין את הצעדים של האנשים. בואו נשלול מהם חופש. בואו ניקח 

להם את התחושה המדהימה של הביטחון. בואו נפגע להם בבריאות. ואז אנחנו המנהיגים, 

. תראו מה קורה... בהתחלה רק ככה בשיחות סגורות בינהם... נתפוס מחדש את השליטה

בידוד בבית. אחרי זה בואו בודד גם את החברים ואלה שאולי היו ליד החולה. לאחר מכן בואו 

 נסגור את כל החנויות, את מרכזי הבידור, את הגנים. בואו נפגע לאנשים בחופש שלהם.

לו , מצד אחד בואו נגרום להם להיות, בכל מקום, תחת השגחה . בואו נעשה אפליקציה, שכאי

תגיד להם אם יש אדם חולה בסביבתם, ככה נטפח את החרדה הפנימית שלהם, מצד שני, נוכל 

לשמוע את הדעות שלהם. נאסור עליהם קירבה.   איפה הם,  להאזין , לראות , להבין הכל...

ואז גם נאסור החלפת דעות. על הדרך בואו גם לגרום להם להיות פחות שמחים. בואו נוריד 

תעבורת האינטרנט. ואז גם נוכל להכניס רק תכנים שאנחנו רוצים. בואו נגיד להם את 

להסתובב רק עם תעודות זהות ורק באזורים מותרים. שלב הבא בואו נגביל להם את האוכל. 

 נגרום להם להזדקק לנו המנהיגים, כדי לחיות... כדי לחוש מעט חופש.

 

אוכלוסיית העולם לאט לאט   ר כואב, הפנסיה...לאחר מכן... וכאן אני נכנס לתחום עוד יות 

הופכת להיות זקנה יותר. הפנסיה יקרה יותר. בואו נוציא מהמשוואה את הגורם העיקרי 

בואו נגמור עם האוכלוסיה המבוגרת וככה תשלומי הפנסיה יקטנו. שלב הבא כל   לסיפור...

בודה מצטמצמת ונעשית מיני חברות גדולות, לאט לאט יאבדו את שווי השוק שלהן כי הע

  .הכלכלה תקטן  מהבית. שלב הבא

ויכריז ... מצאנו חיסון למגיפה. בעצם החיסון הזה   ואז, פתאום, יופיע מנהיג... נניח טראמפ,

היה כל הזמן ... אבל עכשיו החלטנו לחשוף אותו... ורק עכשיו אתם יודעים על זה... כי ככה 

עדיין יהיו הגבלות כי כבר התרגלנו , ועדיין יהיו אני אומר. והנה הכל פתאום נגמר. אבל 

ומגבלות על חשיבה, ועדיין יעקבו אחרינו כי ככה יוחלט. ככה ימשך המצב.   מגבלות על תנועה,

 .לעולם זה לא יחזור להיות מה שהיה

של ג׳ורג אורוול. כל מי שקרא את הספר  1984ככה אנחנו הופכים להיות גיבורים חיים בספר  

נזכר בו, בימים האלה. ומי שעוד לא קרה את הספר מוזמן לקרוא אותו. הוא ספר  הזה בטוח

 .מדהים כשלעצמו ואקטואלי מאין כמוהו בימים אלו

מה שכיף בתיאוריית קונספירציה, כמו זאת למשל , שיש בה המון חורים . והיתרון הגדול הוא 

סתם סיפור מלא חורים  שאת החורים האלה אפשר למלא כל אחד והדמיון שלו או להגיד זה

  .וכמו כל דבר עם הרבה חורים הוא ישקע מים
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אני שומר על מחשבה פתוחה ועצמאית. ללא אפליקציות. ללא שרותי מיקום. אני משתדל לא 

לקבל מידע אך ורק ממקור אחד אלא מכמה. מנסה לעשות את המיקס הנכון ללא היסטריה. 

 .ללא כניעה לחרדה הכללית

לימים טובים יותר. אני מקווה שכולנו נשרוד את זה נפשית ופיזית. ואני אני מקווה שנגיע 

מקווה שבצד השני של המשבר, העולם שנחזור אליו יהיה טוב, לפחות כמו זה שהיינו רגילים 

  ...אליו, אם לא יותר טוב

 תודה 

 דב אשל

 

 צ בקשר ליולי אדלשטיין "פסק הדין של בג

ליון חנן מלצר בנושא יו"ר הכנסת, בהם הוא מספר על להלן קטעים מפסק הדין של השופט הע

ספרי "בין חזון לשלטון" המספר את תולדות אחדות  אתגם   טמצטו 1959-"קואליצית ניר" מ

 בהוצאת יד טבנקין. 2005-העבודה. הספר יצא לאור ב

 אני שמח שעזרתי לבג"צ גם מבלי שידעתי על כך בזמן אמת.

 אורי יזהר

 
 דין:להלן הציטוט מפסק ה

עלולה להביא ל"תקלה  –היועץ המשפטי לכנסת גרס כי בחירה מיידית ביו"ר לכנסת 

משטרית". ניסיון העבר מלמד לכאורה אחרת, ואפילו יש בדוגמה שתוזכר להלן כדי לעודד 

 דווקא את עצמאות הכנסת ואת הבלמים והאיזונים הנדרשים.

 –העבר   קונסטיטוציוני אירועים מן ומעשה שהיה כך היה )ובידוע הוא שבמשפט             

 הם בבחינת תקדימים מנחים(: –אפילו לא הגיעו לפסיקה בערכאות 

)שכיהן כיו"ר הכנסת מאז יסודה(  1959לאחר מותו של יו"ר הכנסת יוסף שפרינצק בינואר  

 ביקשה מפלגת השלטון אז )מפא"י( לבחור במקומו בחבר הכנסת ברל לוקר מסיעתה.

רפאלקס, -יציה דאז, מנחם בגין, יחד עם ד"ר יוחנן בדר, הציעו כי ד"ר נחום נירמנהיג האופוז 

איש אחדות העבודה, שהיה משפטן פרלמנטרי מנוסה ומוערך )והיה חבר בקואליציה של 

מפא"י(, יציג את מועמדותו לתפקיד הכנסת השלישית עד לתום הקדנציה של אותה כנסת, 

   ליציית ניר"הייתה התמודדות, ובסופה ניצחה "קוא

מאז המושג "קואליציית ניר" הפך למטבע לשון, המתאר תופעה חיובית במשפט החוקתי 

הישראלי, שכן קואליציה זו הוכיחה שאפשר להציב מועמד שאיננו מקובל על מפלגת השלטון, 

 להביא לבחירתו ולקדם את עצמאות הכנסת.

 אירועים 100 –שנים  50הישראלית: עיינו: דני קורן ובועז שפירא, קואליציות: הפוליטיקה  

 (.2005) 270-271 בעמ' לשלטון, חזון בין יזהר אורי (;1997) 257-258, 37בעמ' 
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 מחשבות על בידוד 

 7.3.20התאריך: מוצאי שבת 

 23:58השעה: 

 המיקום: הדירה שלנו במילאנו.

 מתקשר חבר ישראלי שגר במילאנו )עם אישה וארבעה ילדים(

ו. אתם חייבים לצאת היום מהעיר. מחר מתחיל סגר על מחוז החבר: "שרה, תקשיב

 לומברדיה, כולל את מילאנו, לא יודעים לכמה זמן".

 אני: "בסדר, לא נראה לי שזה יהיה כזה רציני. מקסימום אקסל יטוס ואני אצטרף אליו"

לו החבר: "אתם כנראה לא מחוברים. היינו אמורים לטוס לארץ ביום רביעי אחרי פורים וביט

שעות, ביום ראשון  7לנו את הטיסה. הטיסה האחרונה שיוצאת ממילאנו לישראל יוצאת בעוד 

 בבוקר. עכשיו תקנו כרטיסים! עכשיו!" 7:00-ב

 
מסיימים את השיחה. מסתובבים עוד רגע סביב עצמנו בסלון ומתלבטים. קוראים קצת 

 חדשות באיטלקית, המצב עדיין לא ברור.

 
 00:35השעה: 

 נקנו. הלילה טסים לארץ. הכרטיסים

 3:30-הזמנו מונית שתאסוף אותנו לשדה ב

תוך שלוש שעות ארזנו את הבית, סידרנו, ניקינו והשארנו פתקים בכל רחבי הבית לחבר 

 שיבוא לטפל בשלוש החתולות שהשארנו שם.

 
 3:30השעה: 

ודע כמה זמן לא עולים על המונית לשדה, מצוידים בשתי מזוודות ענק ועוד שתיים קטנות, מי י

 נחזור.

 
 7:00השעה: 

השמיים מתחילים להתבהר ורואים את הזריחה מעל הרי הדולומיטים מעבר לכנף המטוס. 

 צוברים תאוצה והנה אנחנו מביטים מטה אל העיר שלעתיד תהיה מוקד המגיפה באירופה.

 
 14:30השעה: 

תגרים את הזוגיות, הנפש נוחתים בישראל, מגיעים לקיבוץ ונכנסים לבידוד בחדר קטנטן, מא

 והסביבה בשבועיים של קריאת ספרים, עבודה מרחוק ומשלוחי אוכל מחדר האוכל.

 

 יום חמישי 26.3.20התאריך: 

 19:57השעה: 

 המיקום: החדר הקטנטן בקיבוץ.
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לאחר שבועיים של בידוד אישי, המדינה החליטה להצטרף אלינו והוחלט על ההסגר 

 חנו כבר מומחים בבידוד.ה)כמעט(מלא. קטן עלינו. אנ

 האמת, התמזל מזלנו ואנחנו כאן בקיבוץ בזמן המשוגע הזה.

מצד אחד לא מעט קולות של פחד וחשש נשמעו כשהגענו, אך יותר מורגשת התגייסות של 

אנשים טובים שהביאו לנו פשטידות, עוגות ופיצה לפתח הדלת )והונחו במרחק בטחון על 

 השולחן בחוץ(.

 את התקופה המשונה הזאת בשלום ובריאות.בטוחים שנעבור 

 שרה ואקסל

 

 קצת מחויות הבידוד והחופש בימי קורונה

והדמוקרטיה הקורונה שולטת במדינה שלנו והבדיחות רצות  ללא הפסק ברשתות החברתיות, 

הילדים מחוברים חזק  והסגר מחמיר. . .. נו עדיף לא לדבר עליה כי מצבה לא משהו!! 

תחילים להרגיש את הרצון לחזור לבית ספר... מי היה מאמין!!  ואני למסכים אבל כבר מ

תוכניות נקיונות וסידורים לפסח ויש נתיים זה עוד נחמד, יב . פתאום בבית , ממצב של עבודה

ברקע יש כל הזמן ידיעות מהעולם . אבל  פרויקטים ותחביבים שרק מחכים לרגע כזהל

מרגישה שאנחנו  במשק באמת ברי מזל    ,אופןשמזכירות שאולי אנחנו בזמן שאול. בכל 

אוכל החדר של  םהשירותי יכולים לעבוד בגינה ועדיין לראות את הורינו גם אם זה במרחק.

  החדשה שנכפתה עלינו.  בשגרההכביסה והכולבו עוזרים המון 

   .ל"שחזרו מחו ממש, שאלתי קצת שתים להיות בבידוד  ההחוויאיך 

 טסה לצרפת לשבוע שהתארך מעט בגלל ביטולי טיסות.ך פרייליהראשונה, פושי 

, היינו רוב הזמן בביתו , שיחקנו  80נסעתי לבקר את אחי שעבר טיפול רפואי שהוא כמעט בן 

דחו לי את הטיסה וכשהגעתי  בלגן,הרבה משחקי שולחן ופגשתי את ילדיו. בחזרה היה קצת 

ר כך מסתבר שאני לא ברשימת עיכוב גדול ואח–לנמל תעופה הסתבר שהיה חפץ חשוד 

המטוס היה כמעט מלא אך היה  .הטסים, לאחר שהכל סודר טסתי לארץ עם ישראלים רבים

ובנמל התעופה היה ממש ריק. בתקופה שהייתי בצרפת רציתי לקנות צבעים אך בגלל  ,שקט

 מתנה מספר צבעים ועכשיו בבית אני מציירת ומדברתמקום הנחיות שאסור למכור נתנו לי ב

ומשתמשת הרבה במחשב. הבעיה העיקרית שנוצרה עקב הבידוד  בטלפון עם חברים ומשפחה

 . מתלבט כל לילה היכן יישן, בחדר של יפתח או של פושיבלילה איתם חתול שישן שההיא 

שבוע  .חוץ מזה הם מקפידים על נקוי וניגוב של ידיות ומגעים וזה קצת מכביד אבל לא נורא

 ...הבא יוצאת כבר לחופשי

ניצן דוידזון  ששתי חברות  שבאו לביקור המבודדת, בהתאם להנחיות, הן ישבו על  ההשניי

 . ההחוויספסל על הדשא ושאלו  את ניצן שיושבת במרפסת  הבית במרחק בטוח על 

חזרתי מברזיל מטיול אחרי צבא, בטיסה היו ישראלים בלבד. בכניסה לארץ חייבו אותנו 

. מנקה מצויןוד. אני מודדת חום פעמים ביום ונכון לעכשיו מצבי לחתום שאנחנו נכנסים לביד
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כשאמא שלי מביאה אוכל היא מניחה אותו על  את השירותים והמקלחת כל יום באקונומיקה.

 הכסא מחוץ לחדר ורק לאחר שהיא הולכת אני לוקחת אותו .  

שפחה מפנקים, החברים והמ יהרוב היום אני מדברת עם חברים בשיחות וידאו רואה טלוויז

 כמובן תוך שמירה על הכללים. 

 בנתיים בסך הכל  גם הבידוד הזה לא נשמע לי נורא

ואני מאחלת לכולנו שהעקומה תשתטח  ונחזור לשיגרה במהרה, אחרת כולנו נשתגע כאן )איך  

 הסינים עמדו בסגר הזה לכל הרוחות( אז תשמרו על עצמכם ועל האופטימיות

 נגה פרסי 

 בה בריאותשבת שלום והר

 

 


