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קהילת בית משאבי שדה
הנכם מוזמנים היום לקבלת חג קצרה משותפת
דרך הזום בשעה 17:30
ולאחר מכן לחגיגת חג הפסח ,חג האביב ,חג החירות
בחברת בני ביתכם
בסלון ביתכם בשעה שנוחה לכם
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מה בעלון:
פרוטוקול ישיבת מזכירות וסיירת בריאות /אלי אלישע
ימי קורונה  /אלי אלישע
להעביר את הקורונה /אורי יזהר
הכי חשוב בעולם /מזיכרונותיה של טובלה אבריאל
אסטרטגיית יציאה מהסגר ברמת נגב /מכתב מערן דורון
הנחיות לצימצום מפגעים /אגף שפ"ה והסביבה
שבת אחים ואחיות /דן חנוך
מה חדש בקיבוצימר /יפתח פרייליך והצוות
פסח ואנשים טובים/נגה פרסי

עמ' 2
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עמ' 3

פרוטוקול ישיבת מזכירות
מיום שני 6.4.2020
 .1התנהגות בצל הקורונה
השתתף :איתי שביט – יו"ר צח"י
חלק מהציבור לא נשמע להוראות צח"י ומשרד הבריאות ומתנהל בשאננות
הוחלט:
א .אושר ברוב קולות -אדם בודד או משפחה שיפרו את הנהלים שפורסמו ויארחו אנשים
מבחוץ– יוכנסו לעשרה ימי בידוד .איתי שביט ואלי אלישע יודיעו להם אישית
ב .אושר ברוב קולות-תוקם סיירת שתסייר ברחבי הקיבוץ ותפזר התקהלויות.
רשם :אלי אלישע

סיירת בריאות
המזכירות וצח"י שמו להם בעדיפות ראשונה לדאוג לבריאות הציבור ,ולכן התכנסה
המזכירות ב 6/4/2020 -וקיבלה החלטה על הקמת "סיירת בריאות".
אנחנו מבקשים לחדד כמה נהלים שמעט טושטשו בזמן האחרון ,וקוראים לכולם לקחת
אחריות אישית למען בריאות כולנו ,להתנהלויות שכבר לא יכולות להיחשב כמקובלת בימים
אלו:
⁃ משחקים בחצרות הבתים  -אומנם החצרות הן חצרות השייכות לכלל ,אבל כדי שכל משפחה
תוכל להנות מ"החוץ" ולהתאוורר מהבתים בבטחה ,כל משפחה מתבקשת לשהות בחצר
שמחוץ לביתה בלבד .מומלץ להסביר לילדים את המגבלות ולגייס גם אותם להתנהלות תחת
המגבלות למען בריאותם ולמען בריאות כולנו.
⁃התקהלויות והתגודדויות  -מכורח המציאות אנחנו מוצאים עצמנו ,שלא בכוונה ,מוקפים
באנשים :בדרך לכלבו ,בדרך לחדר האוכל ,בדרך לטיולים ,ובישיבה על הדשאים .אנחנו
מרגישים ומדגישים שצריכים להגביר את הערנות גם לעניין הזה ולא להתקהל ולרווח בין
האנשים.
בדיוק לכך הקמנו צוות מבוגר ואחראי ,שייתן מענה ויבהיר את ההנחיות הן הארציות והן של
הקיבוץ ,כל זאת כדי שחלילה איש מאתנו לא ייפגע.
צוות "סיירת הבטיחות" מורכב מחברים אשר הסכימו לתת כתף לשמירה על בריאותנו –
בצוות :סימה פלג ,אודי זילברשטיין ,אייל מור יוסף וצביקה עובדיה.
הסמכות ניתנה להם בתוקף החלטת מזכירות לדאוג לשמירה על ההנחיות .הנכם מתבקשים
להישמע להוראותיהם ולשתף עימם פעולה.
בברכת חג שמח ושנדע ימים של אחווה.
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עמ' 4

ימי קורונה
עד עתה אנו עוברים את התקופה בצורה טובה וזה הודות לקהילה שלנו ,קהילה תומכת
ממושמעת ואחראית.
לצאת מהשגרה כלל וכלל לא קל  ,הכלבו וענף המזון עושים מאמצים לשרת את כל
האוכלוסייה בלי יוצא מן הכלל .רוב תודות להם.
תפקיד משאבי אנוש בימים אלו הוא תפקיד עמוס וצריך לתת מענה יום יומי ,החל ממשלוחים
לבתים ,מהכלבו וחדר אוכל .לדאוג לעבודה לחברים שיצאו לחל"ת או שיצאו ממעגל העבודה,
לדאוג להסעות ועוד  .כמובן כל זאת בנוסף לעבודה היום יומית שממשיכה כרגיל .תודות
לאביגיל שמנצחת על הכל בגאון.
כפי שכתבתי לגבי תקציב הקהילה  ,השמיכה כעת יותר קטנה משהייתה כאשר שקדנו עליה
בינואר פברואר ,הפנסיה נפגעה וההכנסות קטנו.
לא יהיה מנוס מלעשות חישוב מסלול מחדש ,לצערי הקיצוץ שנצטרך לעשות יפגע בכיס של כל
אחד ואחד .
ידענו בעבר ימים קשים ונחלצנו מזה ,אני בטוח ומשוכנע שתהיה לנו היכולת לחזור לימים
טובים ונסתכל על תקופה קשה זו בחיוך .הסתובבנו עם מסכות והתרחקנו איש מרעהו.
הקיבוץ נכנס להידוק החגורה מתוך מצב טוב וחוסן כלכלי.
בעזרת צוות מצב רוח נעשות פעולות ברוכות וכאן המקום להודות לצוות .פעילות מבורכת
נעשית להעלאת מצב הרוח  ,חלוקת עציצים ,חלוקת ארטיקים וגיבוש הקהילה בתמונות
שלטים על דלתות הבתים ועוד .כה לחי המשיכו במרץ.
אי אפשר לכתוב כתבה כזאת בימים אלו ללא תודות לצוות צח"י ,שכמעט מדי יום יומיים
מתכנס ומסתכל על כל האוכלוסייה וחושב מה לעשות להמשך התפקוד היום יומי תוך
הסתכלות על האנשים הזקוקים לעזרה.
אנו מבקשים להישמע להנחיות וגם מבקשים להימנע מלהביא אורחים ועם כל הכאב גם לא
בני משפחה .כפי שנאמר לנו ,אפילו את הבן הסטודנט לא להביא לחגוג אתנו .בימים אלו אנו
מקפידים להיות עם המשפחה הגרעינית החיה בבית ביום יום.
השמירה מהקורונה והשארתה מחוץ לגדר היא בידנו וככל שנהייה קשובים וממושמעים
להנחיות משרד הבריאות וצוות צח"י נצליח למנוע את כניסתה לביתנו .נכון סגרנו את השער
והצבנו שומר אך אנו יודעים שעדיין מצליחים לעבור אורחים ובני משפחה שאין אנו יודעים
עם מי נפגשו.
נשאר לאחל לכולם חג פסח שמח בתקווה ליציאה אל החופש המיוחל  ,ושאת הפסח הבא נחגוג
כאשר כל הקיבוץ חברים תושבים והכי חשוב שכל הבנים יהיו חברים וילוו את בניית הבתים
שלהם  .שנחגוג יחד בצוותא .
חג פסח שמח
אלי אלישע

עמ' 5
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להעביר את הקורונה /אורי יזהר
כמו כולם ,גם אני ,לבד ,בסגר.

לכל גיחה אני יוצא חמוש

בת הזוג רחוקה .גם היא בסגר.

במסכה וכפפות .ידיים אני רוחץ

אנו יכולים לתקשר רק בטלפון,

כמו משוגע עשרות פעמים ביום,

בסקייפ ובזום.

עם סבון ותנועות סיבוביות לפי ההוראות.

גם עם המשפחה הרחוקה וסתם

בקרוב לא יישארו לי אצבעות.

ידידים ומכרים ,התקשורת היא
אלקטרונית ודיגיטלית.

לפעמים אני קורא את "ישראל היום"
(חרא של עיתון) ומתעצבן

אז איך אני מעביר את הקורונה:

על הביביסטים והשקרנים.

מחסל ערימות של חומר מודפס
שאגרתי לשעת הכושר שעכשיו הגיעה.

אני צופה בשידורי החדשות בטמבלביזיה,
שומע עדכוני מתים ונדבקים ,רואה

פעמיים-שלוש בשבוע אני גונב

שר בריאות חדל מעש ,חרדים מפירי משמעת,

בילוי קצר עם הנכדים ממרחק בטוח.

פרשנים מפרשנים את הבלגן הפוליטי

פעמים-שלוש בשבוע אני עושה סיבוב

ולמחרת אומרים דברים הפוכים,

בן שעה סביב הקיבוץ.

פרופסורים מלומדים מנתחים את המצב

לא פוגש אף אחד ומבסוט.

וחולקים זה על דעתו של זה,

פעמיים בשבוע אני עושה

ראש הממשלה ,זכר אלפא,

גיחות לכלבו בשעה המיועדת

צובר הון פוליטי מהופעתו

לבני גילי כדי להצטייד
במצרכים חיוניים וסתם מטעמים.

כמי שמנהל את המשבר.
עכשיו הוא בבידוד .שיישאר שם.

עמ' 6
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איך ,איך ,אני תוהה ,יצור כל כך קטן

במקלחת אני עומד מול הראי

מוטציה אקראית שנראה כמו מוקש ימי

ועושה שריר כדי להוכיח לעצמי

ואינו מודע כלל לעצמו מאיים על

שלמרות גילי המתקדם

המין האנושי המפואר.

אני חזק ולא סיעודי.

תיאוריות הקונספירציה חוגגות.

אחרי המקלחת כמה

גם לנו לא חסרות מוטציות

שכיבות סמיכה.

ותיאוריות קונספירציה.

משפר מאד את ההרגשה.

תבדקו ברשתות .אין סניטציה.
למדתי להכיר מושג חדש מפחיד -
פעם ביום אני עושה מדיטציה.
משנן מנטרות ומשלח את המוח

"מחלות רקע".
אבל אני רגוע :אין לי.

לשוטט חופשי .לפעמים הוא
מביא מציאות של ממש

אני משוטט במרחבי האינטרנט,

ולפעמים סתם מתברבר בשטח.

רואה סדרות בנטפליקס ,קורא
התחכמויות בפייסבוק ומוסיף

פעם בכמה ימים אני מנקה חלק

כמה משלי.

אחר בדירה ,כדי שלא תהפוך לדיר.
בסוף אני הולך לישון עם כוסית
ממשלוחי המזון אני מכין לעצמי
ארוחות דשנות ,אבל אוכל מעט

ויסקי או וודקה וקם למחרת בבוקר
לאותו יום בדיוק.

כדי לא להשמין.
מתי זה ייגמר?
אפילו אלוהים לא יודע.
הוא ביקש פגישה עם הרב קנייבסקי
רק שנהיה בריאים.
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הכי חשוב בעולם

נועה :יעל אמא שלי
ליאור :כל המדענים בעולם
מעיין :המשפחה והבריכה
נעמי :סבתא וסבא ושתי האמהות שלי
גיא :אבא שהוא מורה ואמא מרפאה חולים
לביא :אני הכי חשובה וגם המשפחה
גילי :אלוהים הכי חשוב
אריאל :המשפחה הכי חשובה
חן :מי שהמציא את הלייזר הרובוטים ואלוהים
עמית :הכי חשוב אלוהים
אביב :הכי חשובה המשפחה שלי
מאי :הכי חשוב מקדונלד
מורנה :כל הטובים הם הכי חשובים
מקסים :ארץ ישראל
לנו בגן הכי חשובים הם ילדי הגן הטובים והחמודים

מזיכרונותיה של מטפלת בגן הדס
טובלה אבריאל

עמ' 7
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עמ' 8
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עמ' 9

שבת אחים ואחיות
מאז פרסמתי את המאמר האחרון ,על שוטים ועקרבים  ,שזכה לקריאה רבה ברשת ,ופורסם
גם בעלון  -לא כתבתי ולא שיתפתי .אבל הפעם ,רציתי לחלוק איתכם את כל הטוב שאני רואה,
וקורה כאן .העצירה הזו שנכפתה עלינו ,הייתה לבטח גורמת קושי רב בקהילה מפולגת .אבל
לא כאן .לכל כיוון שאסתכל ,אמצא רק איש עוזר לאחיו  ,וקהילה שומרת חבריה .באמת .כמה
טוב .מאוד שמחתי לקרוא את דבריו של מוני ,מנהל העסקים ,בעלון ,שלמרות המשבר הכלכלי
הגלובלי  -אנחנו איתנים ,ונעמוד .וגם כל כך שמחתי לראות את התגובות על מחוות 'הפרחים
והפתק' בשישי האחרון ,ובמיוחד את זו של רותם ,שכנתי ,שברכה מעומק הלב ,וגם ציינה את
הראויים לציון מיוחד – שבזכותם הטוב הזה אפשרי בכלל .כמה טוב.
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עמ' 10

בימים האחרונים נשאלתי על ידי כמה חברים לגבי כל מיני תיאוריות קונספירציה שרצות
ברשת .וגם בעלון האחרון קראנו שיש מי שחובב אותם ,ויש מי שרוקם מהן סיפורים חביבים.
אני לא מאמין בתיאוריות קונספירציה .משום סוג  ,ובשום נושא .לא רוצה להאמין שיש כל כך
הרבה רוע מאורגן .לא לגבי הווירוס שמכה עכשיו בכל העולם ,שנבנה במעבדה כלשהיא ,ונועד
לדלל את מבוגרי העולם למטרת רווח של מישהו .לא לקונספירציה שטוענת למלחמה כלכלית
בין ארה"ב לסין ,על שליטה וכוח ביום שאחרי ,ובמיוחד לא לזו שטוענת שאם ייפרסו בארץ
רשתות דור  5בסלולר ,כפי שמסתמן לקרות ,הרי שהמטרה היא להחליש את מערכות החיסון
של אנשים וכך בעצם לפגוע בהם .דווקא בתחום הזה אני מצוי יותר .קרינה סלולארית איננה
קרינה מייננת .כלומר אינה יכולה לפגוע בחומר התורשתי בתאינו .קרינה מייננת מתחילה
באורכי גל הרבה הרבה יותר קצרים ,ובהיפוך – בתדרים הרבה הרבה יותר מהירים .אז איך
זה שאנחנו שומעים השכם והערב על 'סכנת האנטנות' ,ועל כך שמישהו זומם לפגוע בילדנו?
להערכתי ,למישהו יש אינטרס ,כספי ,למנוע תקשורת מהירה ולצורך כך מפיץ בהלה .רק
חישבו על הצורך הגובר בתקשורת .במיוחד בימי עוצר ובידוד אלו .למידה מרחוק לאלו
שנצורים בבית – ילדים ,סטודנטים ,ובעצם כולם .עבודה מהבית – לבני המזל שלא פוטרו
מעבודתם ,ולא פחות חשוב – קשר בין משפחות שאולצו להיפרד עד יעבור זעם .כל הפתרונות
כבר ישנם – דור חמישי לסלולר ,גלים מילימטריים בתדרי  60עד  80גיגה הרץ לכיסוי רחב של
ווי פי באיכות גבוהה ואמינה – וכמעט בכל מקום .ובגדול ,יכולות תקשורת מהירה ,יעילה ,
וגם ישראלית בעיקרה .כן ,בישראל הומצאו טכנולוגיות תקשורת שעובדות בהרבה מקומות
בעולם ,כולל בארה"ב ,אבל לא כאן .פה מפחדים .והקדמה נעצרה .ועכשיו גם העולם עוצר.
והנה גם אנחנו עצורים .ויש לקבל החלטות – אבל אי אפשר להתכנס .אסור .זה באמת פיקוח
נפש .וכולנו מצייתים ונותנים כתף ,וכולם באים בלב חפץ שוחר טוב .אבל 'חייבים להתקדם'
ולקבל החלטות .והנה בעלון האחרון ,סיפר המזכיר לכולנו על הקושי הזה .ואף חילק את
נושאי הדיון לחברים כדי שנאשרם בעתיד  -ובדיעבד .מה אם אפשר אחרת? למשל הצבעה
מרחוק? על משקל למידה מרחוק ,ועבודה מרחוק  -הצבעה מרחוק .בקלות ,בלי קושי,
ובאמצעות המכשיר שכולנו מכורים לו היום – הטלפון הנייד .ובעצם  -מדוע לא? האם יש חשש
מזיופים? נהפוך הוא – קלפי שמלינים אותה בחדר שומם ,שני לילות ,חשופה יותר לזיופים.
האם יש מחסום טכנולוגי בלתי עביר למבוגרים? ממש לא .רוב חברינו המבוגרים נהנים
מאינטרנט ,ומחזיקים ניידים .הם לא מסכימים להישאר מאחור .האמינו לי – יש לי שיחות
בנושאים אלו עם רבים מהם מחמת עיסוקי.
הנושא הזה כבר נדון בעבר במזכירות ,ומסיבות שונות – נדחה .והנה ,
לאור מה שקורה עכשיו בכל המדינה וגם אצלנו ,אישר רשם האגודות
השיתופיות את ההצבעה האלקטרונית  ,וקבע שהיא ככל הצבעת קלפי
רגילה .איך זה יראה? קל  -חבר יקבל זימון באפליקציה להצביע,
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עמ' 11

וכאשר יעשה כן באמצעות הלינק שקיבל ,לא יוכל לעשות זאת שוב .הצבעתו תהיה חשאית ולא
יוודע מי הצביע מה .רק מי הצביע .הקלפי הדיגיטלית תהיה בסמכותה הבלעדית של וועדת
הקלפי שלנו .בדיוק כמו היום .רק באפליקציה .והכי טוב – שהאפליקציה כבר מותקנת כמעט
אצל כולנו  -קהילנט  -זו שבאמצעותה אתם קוראים את הפוסט הזה.
את הבקשה לדיון חוזר במזכירות העברתי למזכיר ולמנהל העסקים ,ועכשיו גם הציבור מודע
לנושא .כולי תקווה שהפעם המזכירות תדון בזה בלי פחד וללא דאגה ,ותאשר לנו לעבור
להצבעות קלפי מרחוק .אנחנו לא נהיה הראשונים שעושים זאת – שכננו ברביבים למשל ,כבר
מצביעים דיגיטלית מזה מספר שנים ,וכמוהם רבים מהקיבוצים בארץ .כעת זה גם חוקי
למהדרין  -לפחות על פי הרשם.
ומה באשר לנו ביום שאחרי? באשר לאורחות חיינו ,וגם לדברים שעוד צריכים אנו להכריע
בהם? לזה נתן החכם באדם את התשובה ַ :לכֹּל ,זְ מָ ן; וְ עֵ ת ְלכָל-חֵ פֶץַ ,תחַ ת הַ שָ מָ יִם( .קהלת ג
א) ,ואף פירט את הדברים שאדם חפץ בהם ,ואת אלו שאין ביכולתו להימנע מהם .אבל אפשר
גם לראות אותם כביטוי לכך שכל דבר יגיע בעיתו ,וכל הדברים יחכו לזמנם הנכון.
ומשהו קטן לסיום –
בספר בראשית מסופר שהקב"ה בישר לרבקה אימנו על כך שהיא נושאת ברחמה תאומים.
ּושנֵי לְאֻ ִמיםִ ,ממֵ עַ יְִך ִיפ ֵָרדּו; ּו ְלאֹּם ִמ ְלאֹּם יֶאֱ מָ ץ ,וְ ַרב ַי ֲעבֹּד
וַי ֹּאמֶ ר יְהוָה לָּהְ ,שנֵי ֹּגיִים בְ בִ ְטנְֵךְ ,
צָ עִ יר ( .בראשית כה כג).
הסיפא במקור היא ,שהאח הבכור ,עשיו ,עתיד להיות עבד לאחיו הקטן ממנו יעקב .ומה עשה
האח הקטן? קנה את הבכורה מאחיו הגדול ושילם בעדה בנזיד עדשים .כלומר ,על מנת לזכות
בברכת האב ,כבכור ,הוא קיבל גם את גזרת השמיים באשר לעבדות – ולדברים הרבה יותר
קטנים ממנו .משל לקורה איתנו כעת – גם אם אנו הגדולים והמודעים( ,רב) ,עדיין אנחנו
משועבדים לדבר הקטן ביותר שבנו (צעיר) .ובזמן הזה ,וירוס עם 'כתר על הראש' .ואולי אין זה
מקרי שהשנה זה יצא ממש לפני הפסח ,שבו נצטווינו לזכור שבכל דור ודור  -חייב אדם לראות
עצמו כאילו הוא יצא ממצרים .להזכירנו שכך נראית עבדות מצרים ,המודרנית ,והיום אנחנו
עוד שם ,במצור .אחרי שיפסח עלינו ,ברחמיו ,נצא ממצרים .וגם מהמצור .בינתיים ,נמצה את
הרגע.
ובבניין הארץ ננוחם –
דן חנוך
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עמ' 12

הכנות תברואתיות לקיץ
אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופה מאתגרת בעקבות הקורונה אך גם בפתחו של האביב,
תקופה יפה ,עשירה ופעילה מבחינת בעלי החיים ,ניתן לראות בכל פינה את משחקי החיזור
ותחילת תהליך הרבייה במינים רבים ,ביניהם כמה מינים של מזיקים.
בתקופה רגישה זו ,חשיבות הסניטציה באזורנו היא גבוהה ועל כולנו לתת יד כדי לצמצם
מפגעים בשטחנו! כמו כל שנה מחלקת התברואה של אגף שפ"ה וסביבה עובדת בכל כוחה כדי
למנוע מפגעים ולשפר את אורח החיים הכללי בסביבה,
פעולות שאנחנו מבצעים ופעולות שעל התושבים לבצע כדי לעזור.
.1ריסוסי שוחות ביוב -אחת לשנה מבוצע ריסוס נרחב ברחבי יישובי המועצה כנגד תיקנים
במערכת הביוב הציבורית .הריסוס מבוצע על ידי קבלן חיצוני ומלווה על ידי תברואני המועצה
ואנשי קשר מטעם היישובים ,עליכם לדאוג לאיש קשר מטעמכם לליווי.
.2תחזוקת קווי מלכודות זבובים -בשנים האחרונות החלפנו את כל קווי המלכודות ברוב
יישובי המועצה ,החלפת המלכודות נעשתה לכל יישוב בהתאם לצורך שלו .חלק מהמלכודות
בישובים מתופעלות ע"י המועצה וחלק ע"י הישוב במימון המועצה.
.3ריסוסים נגד זבובים -בתקופות הקשות שבהן מטרד הזבובים הוא בלתי נסבל אנחנו
מבצעים ריסוס נגד זבובים ,הריסוס מבוצע לפי דרישה וע"פ הוראות החוק.
.4פיקוח והסדרת מפגעים -רוב מקצוע ההדברה נשען על העובדה שהדרך הכי טובה למנוע
התפתחות מזיקים היא למנוע מקורות התפתחות ,לכן האגף עובד סביב השעון בחיפוש
מפגעים והסדרתם כגון :פיצוצי מים או ביוב ,ערמות פסולת מכל סוג שהיא וחקלאית במיוחד,
פגרים בשטח ומשקים חקלאיים (ביתיים או למטרת כלכלה) שאינם עובדים נכון ,אנחנו
מבקשים ממכם בכל לשון של בקשה לעבוד ביחד אתנו כדי למנוע מפגעים אלה ,אם ראיתם
מפגע או שיש מפגע בשטחכם ואינכם יודעים איך לטפל בו ,היעזרו בנו ונמצא פתרון משותף.
מפגעי מים עומדים מובילים להתפתחות יתושים ותורמים להעברת מחלות ולכן הן בחשיבות
עליונה.
חשוב לזכור ,שמירה על סדר וניקיון במרחב האישי והציבורי הן המפתח לסביבה נקייה
וסניטרית ,סביבה מבולגנת ומלוכלכת מושכת מזיקים שבאים בשרשרת ,מקום שמאכלס
חרקים ימשוך מכרסמים שיבואו לאכול מהם והם ימשכו נחשים וכן הלאה.
בברכת אביב שמח ,רגוע ושנוכל לחבק את המשפחה שלנו בהקדם.
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עמ' 13
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עמ' 14
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עמ' 15

מה חדש בקיבוצימר
שלום לכולם,
אנחנו מקווים שהתקופה הלא ברורה שעוברת על כולנו תחלוף במהרה וכולנו נחזור לשגרה
שלנו .ואנו נמשיך לארח בקיבוץ הפורח שלנו ,תלמידים מרחבי העולם ,ותיקים וחדשים.
בינתיים ,אנו שמחים לשתף אתכם במגוון הפעילויות שלנו שנערכו במהלך החודשים
האחרונים..
בינואר ופברואר  ,2020קיימנו ,לצידו של הקורס בקיבוץ ,סדרת מיני-סמינרים בשוויצריה
וצרפת .הפעם יצאו ללמד מטעם קיבוצימר  -רינה ובועז ובכל מקום שהיו ,הם זכו להרבה
מחמאות ותודות.
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עמ' 16

ב GENEVE -השתתפו כ  18תלמידים בסוף שבוע אינטנסיבי .חלקם תלמידים שלנו
לשעבר ותלמידים חדשים שביקשו "לטעום" קצת מהאווירה המיוחדת שלנו ,עד שיגיעו
למשאבי שדה לקורס עברית שלנו.
ב  BELFORT-הגיעו  14תלמידים לשלושה ימי לימוד .גם במקרה זה ,היה שילוב
בכיתה של תלמידים תיקים וחדשים.
ב GRENOBLE -זאת הייתה פעם ראשונה שהתקיים סמינר מטעמנו .הגיעו 15
תלמידים לסוף שבוע ארוך .הלימודים נערכו באחד המבנים של הקהילה היהודית המקומית.
בנוסף ללימודים ,התלמידים נהנו מסעודת שבת וטיולים בעיר הנהדרת הזו.

המכנה המשותף לשלושת הסמינרים ,היה ללא ספק ,עבודתם הנפלאה של המארגנים
המקומיים .הדאגה שלהם לכול פרט ופרט וכמובן אירוח הצוות שלנו  -ראויה לכל שבח !
בגרמניה ,הקשרים שלנו עם הקהילה הנוצרית מתהדקים יותר ויותר.
בנובמבר האחרון ,יצאו לגרמניה מטעם קיבוצימר שני מורים (יניב מאשלים ונאווה).
מזה כמה שנים ,מתקיים סמינר עברית של שבוע ימים .המארח הוא  Uwe Seppmanשמנהל
את  . Beth-Emmausלשימחתנו ,רוב התלמידים בקבוצה ,כבר נרשמו לקורס נובמבר בקיבוץ.
בחודש ינואר נפרדנו מיניב גלעדי שעבד איתנו כשנתיים .תודה ליניב ובהצלחה בהמשך !
במקביל ,נאווה אשל שבה אלינו – בהצלחה 😊
ומה בהמשך?..
אנחנו כבר מארגנים מיני סמינרים בשוויץ וצרפת (ספטמבר )2020
מתארגנים לקביעת תאריכים חדשים לקורסים של קיבוצימר במשאבי שדה
* * * * * *
ברצוננו להודות לאלכס (אלכסנדרה)  -תלמידה לשעבר בקיבוצימר ,גרה עכשיו בקיבוץ ועוזרת
לנו בתרגומים ובקשרים עם דוברי השפה הגרמנית.
בהזדמנות זו ,ברצוננו לאחל לכולם חג פסח שמח !
יפתח פרייליך וכל צוות קיבוצימר
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עמ' 17

פסח ואנשים טובים
אז איפה נחגוג הפעם את פסח ,שאלה שמקובלת בחג הפסח ,שהפעם התשובה לה ברורה-
בבית .השנה לא נחגוג את פסח ביחד ,לא כקיבוץ וגם לא כחמולות ,רק המשפחות הגרעיניות,
כל אחת בביתה ,והמבוגרים לבד .מי היה מאמין שזה אפשרי ואיזה מין חג זה ככה.
אבל אנחנו בזמן קורונה שמשפיע על המון דברים ביום יום ,מזל שמזג האויר אינו מושפע
ממנה ,תקופת האביב כבר מורגשת מימים חמים לקרים מגשם לשרב להיפך ,ובכלל היה הרבה
גשם השנה הרבה מעל הממוצע במשק כבר  162.5מ"מ ועדיין יש סיכוי לגשמים נוספים.
והכנרת גם היא מטפסת אבל כמעט כבר לא מתרגשים מכך שהיא עוד רגע מלאה .חיים
משוגעים.
בתקופה זו יש כמה צוותים פעילים מאד ,צוות מצב רוח שמעלה לנו את המצב רוח עם
הפתעות נחמדות ופעילויות מהבית ,וצוות צח"י ששומר שנשאר בבית ולא נצא בחגיגות
מוקדם מידי ,ונשמור על מרחק=בריאות עם מסכות וכפפות .צוות הרווחה שרק לא מזמן
חגגנו והודינו לו על ההשקעה הרבה בקהילה והנה הגיעה הקורונה והם כאן עוזרים ונרתמים
למעננו .מדהים שדואגים להביא עכשיו למבוגרים שעובדים בדרך כלל במפעל ,עבודה הביתה.
כן יש אנשים טובים במשק.
תודה לכולם .נגה פרסי

חג פסח שמח ותשמרו על הבריאות

