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 – ברכת הזום הראשונה בדברי ימי מצר

 7/4/2020 18:00זמן קורונה,  

 , צעירים וצעירות, תושבים ותושבות                                        חברות חברים
 וכל הזומיסיטים שמקושרים כאן, 

אני נרגש להיות המזכיר הראשון, בדברי ימי מצר,  שנושא ברכה לפסח 
בזום, וממש אבל ממש מקווה שזו תהיה תופעה חד פעמית, לפחות בכל 

ם אחרי החג שיחת קיבוץ בזום. יהיה אנחנו גם נקיימה שקשור לנגיפים. 
 מעניין. 

אנחנו כולנו שותפים כעת לניסיון חברתי יוצא דופן, ניסיון תעסוקתי של 
עבודה מהבית וחיי קהילה ומשפחה מהבית. סבים, הורים, ילדים ונכדים 

לומדים להכיר מציאות חדשה. בסוף נתרגל ויהיה לנו קשה לחזור 
ומדים להתמודד עם מציאות שונה, אבל לשיגרה... גם אנחנו בהנהלות ל

 לא על כך נדבר כעת. 

אגב, כשלמדנו דיני חוזים, הבנו עד כמה קשה לנסח מראש את הדברים 
הבלתי צפויים בחיים, ועוד יותר עד כמה קשה לצפות בהיבט החוזי את 
כל מה שלא צפוי. כשהזכרנו את המילה "מגיפה" בסעיפי כוח עליון, זה 

 יסטורי, אבל גם לא חשבנו מעולם שנהיה שם... היה שריד למשהו ה

גֶּרמחר  , ואני מניח שלא מעטים מתוכנו חוגגים בהתקהלות ֵליל ַהסֶּ
 מופחתת.

 אני, למשל, עושה את הסדר רק עם שירה, וכל אחד מהבנים בביתו שלו. 

 אבא שלי בדיור מוגן מבודד. 

ֵסֶדרֲאָבל, ִיה  כמוני גם חברות וחברים כאן, בהחלט לא פשוט.   !  ֶיה ב 

אגב, אבא שלי סיפר לי שהפעם האחרונה שהוא היה בעוצר או בסגר, זה 
קרה בתקופת הבריטים כשהם חיפשו נשק בבתים, והם גרו בצריפים של 

 שנים.  72, לפני 24יפו ליד הים. הוא היה כבן 

גם לנו יהיו סיפורים איך חגגנו את הקורונה בסגר  -בשנה הבאה והלאה 
 במצר.  
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כשנשיר הלילה "מה נשתנה", נשאל:  
ַתנָּה ַמה שְׁ ה נִּ לָּ ה ַהַליְׁ ל ַהזֶּ כָּ ? ונשיב: שבכל הסדרים אנו יושבים הסדרים מִּ

 בין סבים ובין הדודים, והלילה הזה כולנו מבודדים. 

  אז, מה נאחל לעצמנו ?

  הזו לעטוף את האיחולים במנהגי החג. תרשו לי באווירה הזומית

ֵנֵצא וְׁ  , כמנהג פסח, שנצא מהשיעבוד של הנגיף, לחירות,איחול ראשון
ר. ֵסדֶּ ּדּור וְׁ בִּ ַגר, לְׁ סָּ ּדּוד וְׁ בִּ  מִּ

המסורתית , גם הוא כמנהג פסח, אלה המכירים את ההגדה איחול שני
של פסח יודעים שליל הסדר מחולק לסימנים, לא לתסמינים אלא 

לסימנים. ישנם חמישה עשר סימני סדר, והשניים הראשונים הם "קדש 
ורחץ" במובן של קידוש על היין ונטילת הידיים. וכמובן, האיחול שלי 

הוא שנפסיק כבר עם נטילת היידים באלכוג'ל גם אם זה עושה טוב לאחד 
 ים שמייצר את זה מסביב לשעון...יקיבוצההמפעלים 

מגיע מתוך ההגדה.  "חמץ" או "מצה", כתוב  , גם הואהאיחול השלישי
בהגדה. אז ברוח הימים האלה שאנחנו מנסים להפיק לימונדה מהלימון 

נאחל  לעצמנו על משקל "החמץ", שלא נחמיץ   -או חלת דבש מהחל"ת 
חים יותר ועל משקל שום הזדמנות לחיים טובים יותר או לעסקים מוצל

 "המצה", שנצליח למצות את הדברים הטובים. 

 -בימים קורנים אלה, נוסיף ונברך עצמנו בבריאות איתנה וחוסן חברתי 
שני עמודי תווך חשובים בקהילה שלנו ובכלל, שנצא מחוזקים מהמכה 
הזו שלא מופיעה בהגדה, שנייצר את הכיף שלנו גם בימים אלה, ושנדע 

 ימים טובים יותר, ואביב אמיתי עם שמש קורנת !  

ר מַ ועוד שורה אחת מההגדה,  זָּ עָּ לְׁ י אֶּ בִּ רִּ ַע, וְׁ הֹושֻׁ י יְׁ בִּ רִּ ר, וְׁ זֶּ יעֶּ י ֱאלִּ בִּ רִּ ה בְׁ ֲעשֶּ
ן ק-בֶּ רָּ ֵני בְׁ בְׁ ין בִּ בִּ סֻׁ יּו מְׁ הָּ פֹון, שֶּ י ַטרְׁ בִּ רִּ א, וְׁ יבָּ י ֲעקִּ בִּ רִּ יָּה, וְׁ ואז באה , ֲעַזרְׁ
  ....משטרהה

 יהיה בסדר, נעבור את זה יחד. 

 הבה נרים כוס אלכוג'ל,  עם כפפה, לחיים !!! 

 , אביב פורח!!חג שמח

 יעקב דרומי
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   –עידכון צח"י מצר 

 2020באפריל  7זמן קורונה, 

אנחנו ממשיכים אמנם ב"שיגרת קורונה", אך  •
חשוב להדגיש שיש להמשיך ולהקפיד וממש לא  

הכוונה  –לשאננות. ב"שיגרת קורונה"   להכנס
לשמירה על "שיגרת הבריאות"  יש לפעול במשנה תוקף לפי ההמלצות  

והכללים, אנחנו נכנסים לשבוע החג, שהוא שבוע קריטי )לפחות, 
 בהיבט של מניעת התפשטות ההדבקות(.

המועצה פירסמה הנחיות לפי התקנות החדשות שפירסמה הממשלה   •
המשך העידכון, לכל מי שלא פגש אותן בהודעות  הם מצורפות כאן ב –

 הואצאפ.   

אין שינוי במצב הקיים של "מתכונת שבת".  יש   –מדיניות שער סגור  •
 לכך ביטוי גם בהנחיות המועצה. 

העניין ייבדק  –בשלב זה ללא שומר בשעת היום. מיד לאחר החג/הסגר  

 פעם נוספת.  

מונעות שימוש  -ועצה ההנחיות המגבילות של המדינה כמו גם של המ •
במתקני ספורט, פנאי ושעשועים. לכן, בנוסף למתקני המשחקים  

עם כל עוגמת הנפש  –שכבר נסגרו ליד בתי הילדים, נסגרו לשימוש  
גם המקומות הבאים: פינת גדי, מגרש שליד חורש    -הכרוכה בכך 

לבן(  - והבוסתן ליד בנצי. המקומות סומנו ב"סרטים חגיגיים" )אדום
 רים כנגד כניסה למקום.  שמזהי

 אמרנו ונחזור : חשובה ההקפדה על כללי הבריאות, זה בידינו.   •

אסורה, למעט חברי  –הכניסה למפעל או לענפי החקלאות והמשק   •
 קיבוץ שהם עובדים במקומות אלה ומורשי כניסה לשם.  

חוזורים ומבקשים מכל אלה במצר שנדרשים להכנס לבידוד או לצאת   •
 יידית את מנהל בריאות ורווחה )משה קדוש(. לאישפוז לעדכן מ

ישנם במצר חברים שקיבלו "אישורי תנועה" בתוך מצר, למקרה של   •
 "סגר מוחלט". מקווים שלא יהיה בכך צורך, ואם כן יינתן מידע מיידי. 

חשוב מאד להקפיד על ההוראות לגבי הכניסה כלבו, כדי שלא יהפוך  •
כוג'ל בכניסה, כפפות, מגבלה  למוקד הידבקות פוטנציאלי )מסכות, אל

 על כמות האנשים(. 

אמרנו שאנו משתדלים שלא להעמיס בעידכונים מיותרים, וככל שיש  •
 שאלות או בקשה למידע ניתן לפנות אל ממלאי התפקידים בכל עת. 

אנא הקפידו לחגוג את החג עם תושבי ביתכם    –לקראת החג  •
 בלבד. 

 ושנדע ימים שמחים יותר , צוות צח"י.  ג שמח, אביב פורח ח
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 תושבים יקרים, 

בשעה  07.04.2020על פי התקנות שאישרה הממשלה, החל מהיום, יום ג׳ 

, נאסר על אדם לצאת מהיישוב בו הוא גר 6:00בשעה  10.4ועד יום ו'  19:00

הצטיידות במזון, בתרופות או במוצרים חיוניים, או לשם קבלת  אלא לשם 

 שירותים חיוניים.

 בנוסף במהלך תקופה זו :

בשעה  09.04.2020-ועד יום ה׳ ה 15:00בשעה   08.04.2020-החל מיום ד׳ ה

תיאסר גם הצטיידות במזון. הממשלה חוזרת ומזכירה כי האזרחים  7:00

 הם גרים.  נדרשים לחגוג את חג הפסח בבתים בהם 

 הגבלות אלה לא יחולו ביישובים שמרבית תושביהם אינם יהודים 

 יובהר כי ניתן יהיה להסיע ילדים בין הורים הגרים בבתים שונים 

 15:00סופרמרקטים  ומכולות יהיו פתוחים עד מחר יום רביעי בשעה 

-ותתחדש ביום א׳ בבוקר ה  20:00תחבורה ציבורית: תיפסק היום )ג( בשעה 

12/04  . 

 עבודות חיוניות

עוד נקבע כי התיקון האמור לא יחול על מקומות עבודה הפועלים במתן  

שירותים קיומיים, מקומות העוסקים בעבודות תשתית ובעבודות בינוי,   

ומפעלים שהוגדרו כחיוניים למשק הישראלי. באשר למפעלים שלהם היתר 

היא זו שקבועה  מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה, הרי  שההגבלה שתחול

 בהיתר שניתן להם*.  

חג; ואז שישי שבת. מתכונת העבודה של  -ערב חג; חמישי -שימו לב: יום רביעי

 שבת.  -כל השירותים החיוניים )מרפאות, מזון וכו( היא כמו בשישי

עובדים חיוניים במשק )רפואה/ רשתות מזון וכו( עובדים בהתאם לדרישת 

ן יהיו סגורות ברביעי עד חמישי לפי השעות מקום העבודה )למשל: רשתות מזו

שפורסמו, אבל בשישי יוכלו לעבוד בהתאם למגבלות משרד הבריאות, מרחק 

 בין אנשים וכו(.  

שערי הישוב יהיו סגורים במידת האפשר והכניסה  -סגירת שערי הישוב 

 תתאפשר רק לתושבי המקום. קבט המועצה זמין לסיוע בנושא זה. 

 עבודה בחקלאות

 ודה בחקלאות מוגדרת חיונית ותפעל כרגיל.העב
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 שירותי המועצה 

פינוי אשפה וספקים למכולות  הינם  שירותים חיוניים, ולכן, ברביעי בבוקר  

 כרגיל.    -ובשישי בבוקר

 תקלות ותיקוני  ביוב יטופלו כרגיל

המועצה ממשיכה לעבוד במתכונת חירום ונציגי המועצה זמינים לכם וערוכים 

 ש.לכל תרחי

אנא המנעו מיציאה מהבתים והקפידו לחגוג את החג עם תושבי ביתכם בלבד  

והקפידו לשמור על כל כללי ההיגיינה, מרחק בין אנשים, מדידת חום, מסיכה  

 וכפפות. 

                                                                                                                                                                                                    

תושבים יקרים, עמדנו עד כה באופן מיטבי במאבק בקורונה בזכות הלכידות 

רוח ההתנדבות והאחווה, ונוסיף לעשות זאת גם כעת. נמשיך לעדכן בכל 

 התפתחות גם במהלך החג

 חג פסח כשר שמח ובריא  

 , אילן שדה שלכם 

 ראש המועצה האזורית מנשה

 

 
 ZOOM  7.4.20הרמת כוסית ב 
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ִריך קורונה  ם צָּ דָּ ל אָּ  כָּ

יְהיֶׁה לו  ִריך שֶׁ ם צָּ דָּ ל אָּ  כָּ

 ,ֵאיזה משבר קורונה

 ִלְהיות בודד עם ַעְצמו בתוכו 

 ,במחשבות

 .או ַבשיעמום

ִריך אי וודאות וחוסר  ם צָּ דָּ ל אָּ כָּ

 ,שליטה

ה  לָּ ה, ְוַהצָּ חָּ ה, ְוַהְבטָּ מָּ  ,ְונֶׁחָּ

ֵשאת  ֵיַדע לָּ ַמִיםשֶׁ ל ַהשָּ יו אֶׁ  .ֵעינָּ

ה  ִריך ְתִפלָּ ם צָּ דָּ ל אָּ  כָּ

 , ַאַחת לרפואה

ְצלו ַעל  ה אֶׁ ְשֵתֵהא ְשגּורָּ

ַתִים  .ַהְשפָּ

ִריך ַפַעם ַאַחת  ם צָּ דָּ אָּ

 - ְלִהְתכוֵפף

ֵתף ִריך כָּ ם צָּ דָּ ל אָּ  .כָּ

יְהיֶׁה לו  ִריך שֶׁ ם צָּ דָּ ל אָּ  כָּ

 ,ֵאיזה משבר קורנה

נָּ  ִדיםִלְגֹאל ַעְצמו ִממֶׁ  ,ו ִמֵבית ֲעבָּ

 .להעריך את הדברים החשובים

ֵצאת קצת יותר מ מטר   100לָּ

 ,ַבֲחִצי ַהַלִיל למרות האיום

ולהצליח להציל קצת יותר את 

 .הקיום

ל תוך ַהזום  ,ִלהיכנס ַהְיֵשר אֶׁ

ִחים, מתרגשים  ם ִנְפתָּ ִלְראותָּ

 .ומדברים בלי תאום 

ֵתף ִריך כָּ ם צָּ דָּ ל אָּ  ,כָּ

ֵשאת עָּ  ת מה שהפך לָּ יהָּ אֶׁ לֶׁ

 ,להיות השוטף

ִריך ְלִהְזַדֵקףְ  ם צָּ דָּ ל אָּ  .כָּ

יְהיֶׁה לו  ִריך שֶׁ ם צָּ דָּ ל אָּ  כָּ

 .ֵאיזה משבר קורונה 

 ,ִועם

ד רוך ֱאחָּ  ,ּוחל"ת אָּ

ַעד  ִלְזֹכר אותו לָּ

 ְבַכפפות מסכות 

 .ופרופורציות נכונות 

 

 

 

 "כל אדם צריך מצרים".  –  בפרפרזה על שירו של אמנון ריבק  עדי שמואלי,

 

 

 

 

  כל אדם צריך קורונה
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 .שה במציאות שמשתנה כל הזמןיסדר של א

 .לפעמים משתנה בהדרגה ולפעמים מתהפכת פתאום

 

 ,שהיסדר של א

 שהיא גם אמא של ילדים )שגדלים ומשתנים בעצמם(

 ,שהיא גם עובדת

 שהיא גם בת זוג, )של בן זוג שחס וחלילה עשוי להשתנות בעצמו...( 

 ,שהיא גם בת

 .אחות, נכדה, גיסה, כלה, אמא של נכדים של אישה אחרתשהיא גם 

 

 .והיא גם רוצה "להיות בסדר" עם העולם

 .וקודם כל להיות בסדר עם עצמה

 

 בתוך מציאות כזו 

 .מדי פעם לעצור

 .הזו. ולשים לב אם צריך לסדר את זה קצת אחרת לפתוח מרחב בתוך כל הדחיסות 

וא להדק ואת זה לשחרר ועל זה לוותר. איך  להקשיב לעצמה. ולראות איך לדייק, את הה

לאזן את זה באופן משתנה. מה יותר חשוב ממה. מה הלב רוצה עכשיו. מה דחוף יותר ומה  

 .פחות

 

מאחלת לנו את הגמישות לשנות את הסדרים וההסדרים הפנימיים ולהתאים אותם למה 

 .שנמצא. בליל הסדר כמו בכל השנה

 

 טובה לצוות המינימרקט מילה 

לאוריין , חיה, תמיר, אורי, עבד, רונית , רון, ליבי , נדב וכל צוות 

מילה טובה על  -המינימרקט שגויס ועוזר במשבר הקורונה 

ההתארגנות והערכות המהירה,  -העבודה הקשה בעת המשבר

 תודה רבה! ההקשבה והנכונות ברגעים כאלו מאתגרים .

 הקהילה וכל בית מצרמלאונרדו מנהל 

 

 

 ניצן תמיר /סדר של אישה 
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 הלמן-איריס אלקן /להיות פסיכולוגית בימי קורונה 

כשנילי פנתה אלי בבקשה לכתוב לעלון, היא שאלה אותי אם אני עדיין עובדת, כלומר אם אני 

"חיונית". בטח שאני חיונית השבתי. בטח שאני עובדת! אבל המילה הזאת חיונית היא מילה 

שנכנסה לחיים שלנו עכשיו ועשתה בהם בלגן, כמו כל הקורונה הזאת. מה זאת אומרת? 

 ם. אנחנו חיוניים בעבודה שלנו, חיוניים למשפחה ולחברים שלנו...  כולנו חיוניים כל יו

כפסיכולוגית אני מרגישה מצד אחד מאוד חיונית בתקופה הזאת. זאת תקופה של משבר 

שבה אנשים זקוקים למרחב של שיתוף ועזרה והבנה פסיכולוגית כדי להסתגל למצב החדש, 

פגוש היום אנשים בקליניקה... כמו כולם,  כדי למצוא את הדרך שלהם. מצד שני, מאוד קשה ל

היינו צריכים להסתגל לפגוש ולשוחח אנשים בדרכים אחרות... בנוסף, הרבה אנשים 

מרגישים צורך דווקא להסתגר בתקופה הזאת, ולא לפנות החוצה ולהתייעץ, וגם מרגישים  

 יונית?  מוצפים מכל המבול של הרצאות ועצות ופגישות שיש ברשת. אז האם אני באמת ח

אני מוצאת את עצמי מחפשת דרכים יצירתיות לתקשורת פסיכולוגית. במועצה, הצענו וקיימנו  

בשבועיים האחרונים "שיח הורים" בזום. מפגשי הורים שמספרים על ההתמודדויות שלהם 

מפגשים של הורים לגיל הרך, גילאי בית ספר יסודי והורים  –לפי תחומים ונושאים 

להורים של ילדים עם בעיות קשב וריכוז. ההתנסות הזאת הייתה למתבגרים, מפגשים 

איך מפרסמים )גם דרך מערכות   –מעניינת ומרגשת. הייתי צריכה ללמוד הרבה דברים 

החינוך וגם בפייסבוק לשל המועצה(, איך אנשים נרשמים )בטופס מקוון? בקבוצת ווצאפ?(,  

זו שעה הכי טוב לפגוש הורים )עדיין  (, ובאי70%כמה נרשמים וכמה באים בפועל )מקסימום 

בתשע בערב(. הייתי צריכה להבין איך מנהלים פגישה בזום )יותר באסרטיביות מאשר 

בפגישה רגילה(, ואיך הסאונד נשמע הכי טוב במחשב )בזה הילדים עזרו לי...(, אבל 

ו  כשהקבוצות התגשמו וקרו זה היה כמו קסם. אמהות ואבות שיתפו מהחוויות שלהם, הי

מוכנים לשתף בקשיים כמו גם במה עובד להם, והייתה אווירה מקרבת ואינטימית. קירבה 

 חברתית בימים של ריחוק חברתי.  

ביום שני הקרוב אני אעשה עוד משהו שלא עשיתי אף פעם ואעלה בלייב בפייסבוק של 

   המועצה. אולי העלון יצא כבר אחרי מועד השידור... ואני מקווה שלא אעשה בושות.

באופן אישי אני מרגישה בתקופה הזאת שאני נשאבת לעבודה הרבה יותר אינטנסיבית 

מביום יום. אולי בגלל זה לקח לי כל כך הרבה זמן לכתוב לעלון. אני כל הזמן חושבת על 

דרכים ורעיונות חדשים, והראש כל הזמן עובד. חוץ מזה בגלל שאני עובדת הרבה מהבית, 

וצאת את עצמי עובדת כל שעות היום, וגם בימים שאני לא אמורה הגבולות התמסמסו, ואני מ

בהם לעבוד. אני בשבילי העבודה היא הצלה בימים אלה. היא נותנת לי אתגר ותחושת 

משמעות, היא מאפשרת לי להרגיש חיונית.  אבל אני מנסה ללמד את עצמי לשים גם לה  

 , לכבות את הטלפון לפעמים.  גבולות, לעשות הפסקות, להתחבר גם ליוגה בזום מדי פעם

מזמינה אתכם לעקוב אחרי הפרסומים שלנו בשירות הפסיכולוגי של המועצה, להצטרף  

לקבוצות ההורים שלנו, ולהתייעץ אם צריך.  וגם למצוא את הדרך שלכם להיות חיוניים  

   בימים אלה, לא משנה מה אתם עושים ומה אמרו לכם בעבודה שלכם. כולנו חיוניים. 

 סאירי
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פסח בחדר האוכל 

 הישן

מקהלה  -פסח

 בצריף

פסח בחדר 
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 יעקב ליברמן  /  2020ארבעה הבנים של הגדת פסח 

גדה נסבו לסדר בבדידות לכבוד הקורונה. כטוב ליבם במאכלים של הארבעה הבנים של ה

 פסח ולאחר ארבע כוסות יין הם פתחו בשיחה.  

: סך הכול המצב טוב. סוף סוף תהייה לנו ממשלה, נכון שעדיין עם ביבי, אבל יהיו  אמר התם

בה גם כמה שרים שידאגו לשמור על שלטון החוק. ומה הייתה  האלטרנטיבה? לגנץ כבר לא 

תומכים, לאחר שהנדל והאוזנר שמו ווטו על ממשלה בתמיכה של הערבים. אל   61היו 

נכון, הצבעתי לגנץ ודרך אגב גם לשניים אלה ולעוד כמה  תסתכלו עלי ככה שמאלנים יקרים: 

שאני לא מכיר ושאיני יודע מה יעשו בעתיד, אבל אתם הכנסתם את אורלי לוי לרשימה שלכם 

והיא הבריזה בגדול. אז אל תתלוננו ותגידו תודה לגנץ שהשיג  ממשלה שחצייה מורכבת 

בדו ותכנסו גם אתם, שני תיקים  מאנשים שפויים. זה לא אידיאלי אבל זה מה שיש. תתכ

 מחכים לכם. 

אבל אני גם לא מורט את  -. אני לא שואל, אני גם לא מצביע. שלא יודע לשאולאמר זה 

שערותיי יום אחרי הבחירות כי המועמד שלי הבטיח שלא יישב עם "מי שיש לו כתב אישום" 

. תנו לי לשבת בנעלי ויישב איתו. ) גנץ( או אמר שלא ייכנס לממשלה בלי שר ערבי )פרץ(

בית ליד האח  ולראות איך שכולם מתקוטטים. ממילא חצי העם אוהב את ביב ויצביע בעדו  

 עם או בלי שמפנייה וורודה. 

אין שמחה כמו השמחה לאיד. אמרתי לכם ששלושת הגנרלים רק מחפשים   אמר הרשע:

אמר. הוא רצה   – שלטון. גנץ אמר לפני הבחירות שלא יקים ממשלת מיעוט בתמיכת הערבים

רצה. לאחר זאת הוא זחל  –אחרי הבחירות להקים ממשלת מיעוט כזאת ואורלי לוי קלקל לו 

זחל. לאחר יציאה ממצור הקורונה ביבי ייתן כמה משרות להאוזנר -לממשלה של ביבי? 

 חברי כנסת( וישליך את גנץ וחבריו לכלבים? ישליך.   62,להנדל ולאורלי לוי ) יהיו לו 

אחוז לכוחות  27מפלגת העבודה? במעוז שלה , בתנועה הקיבוצית, הצביעו  מה עם 

המשותפים של "מרץ" ומפלגת העבודה. אחד מכל ארבע. למה? כי בראשם עמדו שניים "לא 

נחמדים"? גנץ היה מתאים יותר לסוציאליזם של תל אביב? עכשיו בוכים כי הממשלה דופקת 

שר החקלאים משמידים את יבולם. וגרוע מזה:  את החקלאים ומביאה עגבניות מטורקיה כא

שליש לא הצביעו. ישבו בבית . עכשיו הם בוכים כי התברכנו בשר הבריאות ליצמן, הדואג  

 למקוואות ולא למכשירי הנשמה.

החכם שתק. הוא שכב, מורדם ומונשם, באחת המחלקות של חולי   אמר החכם?ומה  

 קורונה. 
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 אז מסביב כבר רואים סימנים של אביב 

 הפרפרים מגיחים לעיתים יותר תכופות

 הסביונים מכבדים אותנו במרבדים 

 השמש כבר חמימה  

 והערב מאחר להגיע 

 

 וכמו הטבע גם אנחנו 

 מתקלפים אט אט מבגדי החורף

 השמיכות והכבדות. 

 התעוררות שבאה מהבטן, כזו שעושה 

 קות, לסדר, לאווררחשק לנ

 מבפנים ומבחוץ.  

 

 כל שנה כמו שעון 

 הוא מגיע. 

 מעיר אותנו מתרדמת החורף ומכין

 אותנו לקיץ מטורף

 כאילו אומר לנו, עכשיו זה 

 הזמן להשיל, להתחדש 

 ללבוש לבן. 

 

 

 

 

 

 

 העונה הכי יפה 

 הכי עדינה 

 עונה שהיא תקופה 

 מלבלבת ופוריה

 

 כמו הטבע  –וגם אנחנו 

 עונות השנה כמו 

 מתקלפים אט אט 

 לתקופה חדשה. 

 תקופה של פריחה  

 התחדשות וצמיחה 

 

 

 

 רעות כרמי  – חברים כותבים
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 ( על בסיס ומחווה לספרו של אפרים סידון )

 ."הגיון-זהו סיפור קצר, על אי קטן ולא מוכר, אי מעניין מעבר לכל דמיון, אי ששמו "אי
 

 ,שלנו חיו בשלווה, כמה מגזרים בלי שום בעיהבאי 
 

 .באי הזה האמינו בדמוקרטיה, כמעט כולם ללא הרבה בירוקרטיה
 
 ...כמעט כולם?" שואלים למה? כי באי החביב ממשלה חדשה קמה"

 
 !ראש הממשלה שנבחר, אומרים שאת עצמו הוא בעצמו לא בחר

 
 ,ינים רק לו ולא בענייני הנחוץחיש מהר מינה את עצמו גם כשר חוץ והוא עסוק בעני 

 
 .וגם עיתון כבר יש לו, בלי שום תירוץ  סיגריות ושמפניות והשתלטות על איזה ערוץ,

 
משום שבלי לשים לב, מינה עצמו גם כשר התקשורת, טען שלא להכביד על חבריו, כי זו בכלל 

 .משוקלת
 

 ,מדינה-ב כל האישרת התרבות ושר החינוך שמינה, הם כבדיחה שמסיטים את תשומת ל
 

עסוקים כל היום בפוליטיקה ורקיחת איזו מזימה, היא באיך את כולם להסיט, והוא באיך להקים כאן 
 .ממלכה

 
שרת המשפטים, רוקחת חוקים, כאלה שלגמריי מבטלים אחרים. ושר הרווחה, אל דאגה, הוא כמובן  

 ...דואג למשפחה
 

 .שהרכבת כלל לא זזה, כי הקטר ממנה ניתקשר התחבורה, שסולל את דרכו אל הפקק, לא מבין 
 

יש את שר החקלאות, שדואג ליבש את כל האי ולשלוח את כל החקלאים לגלות, דווקא עכשיו,  
 .כשהעונה שלהם בשיא

 
ושר הבטחון, שסוחט את כל הארנק, מאיים מאיים ודואג להפחיד, אך למעשה בודד הוא האי, אז לו,  

 ...אין ממש תפקיד
 

 .שוכנע שידו על העליונה, אך זו של ראש הממשלה משחקת בו כבמריונטהשר האוצר, המ
 

 .שר הפנים ושר האנרגיה, הם תפקידם רק לרקוד ולנגן לו בסנרגיה
 

 .ויש עוד כמה שרים, כאלו בכלל בלי תיקים או כאלו שלא באמת נחוצים
 

וף כן דיונים  ומה לגביי יו"ר הכנסת? ההוא שהיה בחור תמים, בהמשך לא ידע לנצח, אך לבס
 .להחרים

 דקל שחר – חברים כותבים
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 .ויש עוד הרבה הרבה תפקידים, למשל לנפנף עם דקלים, או לספור בחול גרגירים 

 ...כי באי כמו אי, העיקר שיהיו ז'יתונים והרבה לביזבוזים 
 

 !ואשתו, היא בכלל שרה? לא, אך שולטת בכל דבר וגם בו, ביד רמה
 

 .מה לגביי הילדים? הם רק ילדים, לגמריי עוד תמימים. ככה לפחות אומרים ההורים
 

 .!אז מה הטענות? עזבו... יאה חמוצים, יש לכם דעה? אתם שמאלנים
 
וכאשר ממש מתעקשים, אז היינו על מעונות, מתנות, ספינות וצוללות... כי יש תיקים, באלפים, על  (

 (אך אלו באורח פלא... נגנזותפרשיות מביכות ועוד הרבה אחרות, 
 

אך הנה נראה שמדובר כאן על אי של קריקטורה? לא פלא, כי כך נראות מדינות בהן אפלא היא 
 .קרטורה-דמו

 
ואם נראה שכל הסיפור הזה הפך כאן לשירה, זאת משום שבאי, כשאין ראי, וממשלה ששכחה את 

 .כל האזרחים, על הדרך שכחה גם מהי היושרה
 

 .לבטח תגרום לכל המדינה לשקוע, כי כמו כל ממלכה, גם זמנה שלה לבסוף לטבועממשלה כזו 
 

כי יום יבוא ובגלל כל הנ"ל יגיע המבול )או דווקא הדוד מחו"ל...(, איתו המדינה תכנס לוואחד 
 .טלטול

 
 ."הגיון-והמים יציפם עד כלות הקלון, כי הרי מדובר כאן בכלל על "אי

 

 

 

המייצגות שמות   חידות אימוג'י 7לפניכם 
 של חברים וחברות בקהילת מצר  

 התצליחו לנחש? 

 

 פתרון בסוף העלון •

 

 חידון אימוג'י בנושא חברי קיבוץ חלק ב' 

 איתי שחר ערכה:
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 קורונהבימי הומור קצת 

 שואל חבר מבוגר את עמיתו ומקבל תשובה טיפוסית: "יכול להיות יותר טוב"... מה שלומך?

 ומיד מתחיל בסיפור מצמרר שער על הצרות הבריאותיות שלו.

כולנו חוזרים על זה   טמסיפורי בריאות בשיחה אך, כמע הרבה אנשים היו מעדיפים להמנע

 חשבתי איך להקל על "היצר" הזה ובסוף החלטתי לארגן פגישות מיוחדות בנושא. שוב ושוב.

 ואלה הם התנאים והמסגרת לקיום הארוע במועדון: 

 80גיל הממוצע למשתתפים:    -

 לכולם הזכות להביע בחופשיות חששות בריאותיות. -

חח על נושאים אחרים כמו פוליטיקה, נכדים, כלכלה, קורונה... רק על אסור יהיה לשו -

 ענייניי בריאות אישיים. 

  –מפרקים  –כאבי גב   –שאי הדיון:  לב ושלטים על נ בהן יוצגונכין פינות ישיבה נפרדות  -

 ריאות וכדומה... 

 . שיותות איעהחברים יוכלו לשנות מקומות שיחה לפי כאבים והפר  -

 חליטות של עשבי בר.  : לשתייה  .בריאותי בלבדוגש כיבוד י -

 סוף הארוע אני אתן הרצאה מנומקת על המכאובים  שלי. אל דאגה, בקושי ייקח שעה.ב -

 !!! 120ובסלוגן המקובל אני מאחל לכולם: תהיו בראים עד 

 

 

 

למשפחות שפנו אלי בעקבות הכתבה בעלון על מבקשי  

 - המקלט

 תודה גדולה!   

השבוע את סלי מזון שתרמתם למשפחות חד   העברתי

הוריות בדרום תל אביב. זה ריגש אותן מאד ונתן להן  

אוויר לנשימה לכמה ימים. אם עוד מישהו רוצה לתרום  

 .  אני נוסעת ביום ראשון ויכולה להעביר 

  0524399325 - רתבדו איילת 

  

 עמנואל גסטר/על גמלאים ועל סיפורי בריאות 
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 בכניסה למינימרקט 

 -מי מסתתר מאחורי המסכה?-

 במחלקת התכנון של מפעל מצר

 דני דוברת מתכנן בקורונה

שחר  מיתר וארזצויר על ידי 

 באמצעות זכוכית מגדלת 
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שלמות עם החיים. בתור ילדה   תה. בכפר לכולם היבאתיופיה בכפר ליד מחוז גונדרתי נולד

לא אהבתי  וס. הייתי צריכה לעזור להורים בחקלאות . גידלנו שעורה, חיטה, טף , אפונה וחומ

  .עבדתי בשדהאני  -עבודה קשה בגשם , מהבוקר עד הערבזו הייתה ואפילו שנאתי את זה. 

רצתה שאתחתן שלי ביקש את ידי , אמא  בכפר מהמשפחות המכובדות ד מבניאח 10בגיל 

החתן  , . כשמתחתניםשלי ואבא רצה שאלך ללמוד . אמא נצחה והתחתנתי. לא מתוך בחירה

ימים. יש   7שם יש טקס גדול שנמשך ,לבית שלו ותה ולוקח א בא עם סוס לבית של הכלה

 .29החתן היה בן  , שחיטה במקום לפי הכשרות היהודית

לא מכירה וגם לא אותו  היאלהתמודד עם כפר אחר ,אנשים שצריכה  10כלה בת 

מפוארים ולא רואים את  ,חדשים ,בגדים לבנים הכלה לובשתהחתונה ,בטקס  . )את החתן(

י חמ, בסוף הטקס .הכלה ההינומה צריכה לכסות את הפנים שלימים  7במשך שלה . הפנים

לעומתו   . אדם מקסים היה כי פחדתי , הוא ו בלילהפשר לי לישון איתאאבא של החתן 

    שבועות בכיתי לו 3במשך  . בנהרצתה שאלך לישון עם הייתה מתוסכלת והאמא של החתן ,

שלושת כל , הוא אמר לי להיות סבלנית ושנלך מחר . רוצה לחזור למשפחתי שאני )לחמי(

שאמו לא תבקש ממני ללכת ושבועות היו כמו נצח, בכל יום התפללתי שהשמש לא תשקע 

  .זה היה ממש סיוט, שלי ןהחתלישון עם 

לקחתי אש  . 3בן  בבית העשוי מקש עם אח של החתן שלי שהיהיום אחד הייתי לבד 

  עם ליד הבית ת בדיםחמי עבד באריג .ה שריפההתחילו,התקרה את  הדלקתי מהמדורה ,

רפתי להם את הבית שלכבות את האש. וקמו מהאריגה  חדלוכל הגברים  .גברים   50 עוד

לקחת אותי חזרה למשפחה  שלו חמי ביקש מהבן הבכור, למחרתכדי לחזור למשפחה שלי .

כמו   יום צום ,תפילה) הסיגיד הגיע אלינו לכפר לחג חמי  ,לאחר כמה חודשים וכך היה. שלי

 שאני התלונןכי הבן שלו  את הנישואים מאבא שלי לסייםהוא ביקש  .יום כיפור(

להסגיר אותי ששרפתי את הבית הוא בחר לא חתונה. הייתה רק מסיבה ולא  ושעשו קטנה

 מקלות.ולי עם חגורת  להרביץרשאים יודעים, הם היו השכנים בכפר היו  אם ההורים ו שלהם.

למדתי כ  . ח אותי לבית הספר. רציתי ללמודשל ולבקשתי ח על פירוק הנישואיםאבא שלי שמ

כיתה ו' היו שמועות שיהודים עוברים דרך  את כשסיימתי  כיף לא נורמלי.היה זה ו שנים 3

  ומגיעים לירושלים. אח שלי היה שנה לפני בסודן ועכשיו ההורים שולחים אותי ואת אחי  סודן

את שנינו שמו בידיים של אדם מוכר לצאת לדרך .שגדול ממני בשנתיים וחצי  יעקוב -

 שסומכים עליו . 

 

 

  פנטה אטביה /סיפור אישי  
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זה היה מסע ולקחתי רק תרמיל עם קרוטונים  ,לפני מבצע משהשנים  4לדרך נו יצא

הגענו   ,באתיופיה שהיה בדרך לסודן לכפר שלו נו לקח אותאותנו האדם שליווה לא פשוט. 

שקיבל כסף מורה הדרך הרשמי בכפר פגשנו את ל והיינו בכפר שבועיים. תוך יומיים ברג

כל הזמן הלכנו והסתתרנו , ימים  4לילות ו  4לקח  לסודן מסעהלסודן .  בכדי להוביל אותנו 

,  נהר ענק ראינוגבול סודן כשהגענו ל .מדבריים אזוריםככל שהתקרבנו לסודן היו ו בדרך

חצו את ת-תגיעו לגבול-אמרו לנו תמשיכו ישר הם המדריכים פרשו כי לא רצו להיתפס אז 

  2של ה ראיתי אנשים בגובה יהיה זרם חזק ,מהגדה השני, הגענו לנהר  הנהר ואתם בסודן.

חנית. נכנסתי  ואחזו בידיהם והם היו לבושים בבגדים לבנים שחורות, הפנים שלהם מטר 

הגענו לסודן  ו  חצינו את הנהר. ולכן קיבלתי עזרה מהחברים לקבוצה לנהר שכמעט כיסה אותי

  .תקשורתוללא שפה 

  86. שם היו כ   צבאילמחנה שלקח אותנו  משטרה צבאיתשל הגיע ואן , פתאום 

 של הבעלים ולקחו את הנשים יםהכו את הראשחיילים התחילו עינויים , .במחנהאנשים 

מקלט. למחרת לקחו  לבקש ואמר שבאנו המפקדים. אח שלי עשה משא ומתן עם שלהם

יהודים, פליטים ומבקשי המקלט ,מחוז גדריפ ,יש כפרים של סודנים אותנו למחנה פליטים 

    ם היה צלב אדום .ש שמגיעים .

   המשך סיפור העלייה יהיה בהרצאה מקוונת ב

ZOOM 

  .מועד ייקבע בהמשך
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 כלכלת קורונה במצר 

 פניתי לדני הופמן עם מספר שאלות קשורות לתפקידו ולמצב שיצרה הקורונה

 כמה פוגעת בנו הקורונה מבחינה כלכלית?

כשעדנה ביקשה לראיין אותי לעלון ושאלה כמה פוגעת בנו הקורונה, חשבתי להשיב "הרבה 

שלפה רשימה של שאלות נוספות ואנסה לענות , אבל אז היא ןמאוד" ולסיים את הריאיו

 לפחות על כמה מהן. 

הפגיעה הישירה בחברים היא רחבה ומתחילה מפיטורין ממקום העבודה  דרך הוצאה 

לחל"ת, הפסדים משמעותיים בקרנות השתלמות ובקרנות פנסיה עקב נפילות בשוק ההון,  

בר על הגבלת התנועה, הפסד בהשקעות פרטיות, העדר הכנסות ליזמים וכל זה בלי לד

 הבריאות ואי הוודאות. 

 בקשר לפגיעה בקיבוץ ברור שהיא קיימת בכמה מישורים. 

קודם כל הייתה ישיבה לפני כשבועיים בהנהלה הכלכלית ובה החברים עודכנו על כל היתרות 

מית השוטפת כדי  יהיתרה התזר התזרימיות וההשקעות שיש לנו, בישיבה הוחלט על הגדלת

ים לכל הוצאה לא צפויה ולכל החלטה ממשלתית שתיפול עלינו. גם הוחלט להיות מוכנ

 לדחות כל השקעה לא דחופה עד שהמצב יתבהר.

בתקציב הקהילה תהיה הוצאה משמעותית גדולה יותר בסעיף של רשת ביטחון ואנו מכינים  

תקציב מעודכן כשמנסים לחשב את הסכומים הכל כך לא ברורים. גם בקהילה לא יהיו  

 קעות בזמן הקצר חוץ מדברים נחוצים. הש

 ועכשיו לשאלה הגדולה מה קורה עם הכסף של החברים שנמצא בתקציב הפרטי. 

רוב החברים משתמשים בתקציב הפרטי כחשבון בנק ושומרים את העודפים בתקציב עצמו.  

 מיליון ₪.  26 -סך הסכום שכלל החברים )כולל בנים וילדים( נמצאים בזכות מגיע לכ

חשבונות כאשר כל חשבון מנוהל ע"י חברה שונה שמתמחה בניהול תיקי   4 -חולק בהכסף מ

סכומים שמופקדים בחברות שנותנות הלוואות ולכן התשואה שלהן לא  2השקעות. בנוסף יש 

 קשורה בשוק ההון.

,  5%כאשר התיקים המנוהלים שלנו ירדו בסביבות  2008לאחר המשבר העולמי בשנת 

ביטחון  מתוך הרווחים של התיקים עצמם. כרית הביטחון היא בגובה התחלנו להוסיף כרית 

₪ כי אם יהיה צורך    ₪107 שהחברים זכאים אנו שומרים בצד  100וזה אומר שעל כל  7%

להוציא את כל הכסף כשיהיה משבר עולמי נוסף, עדיין יהיה כל הסכום כדי לחלק אותו 

 לחברים.

 עדנה ברא"ס /הכל קורונה
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בסוף חודש ינואר, כשנושא הקורונה כבר היה מדובר בכל מקום אבל שוק ההון עדיין היה  

תיקים מנוהלים כי ידענו שנצטרך לחלק את הכסף  4מתוך  3גבוה, מכרנו כל המניות של 

 לחברים עם פתיחת חשבונות הבנקים והיה די ברור שהשוק יירד. 

והתיקים   9%הרגילים ירדו בסביבות   החלטה זו הייתה טובה מאוד כי עד סוף מרץ התיקים 

 . 4%עם הכסף של החברים ירדו רק 

 ההסבר יצא קצת ארוך אבל אם יבואו היום כל החברים וירצו להוציא את כל הכסף, הוא ישנו. 

השקעות נוספות( ואף אחד לא יודע איך המצב יימשך אבל כל   2לא כולו נזיל )דיברתי על 

 השוק יחזור לעלות.היועצים אומרים שלפני חלוף המשבר 

הייתה גם שאלה בקשר להרגשה בנשיאת תפקיד כלכלי בימים אלו.  אני רק אספר לכם 

  100-150 -שקבוצת הוואטסאפ של צוות ד' מאוד, מאוד, מאווווד פעילה. אין יום עם פחות מ

שבועות ברציפות כאשר מעלים כל הנושאים הקשורים באופן ישיר או עקיף   3הודעות כבר 

לות של הקיבוץ וגם של המדינה. נכון שחלק מהשולחים יש להם אצבע קלה על לכל פעי

 טלפון אבל כל הנושאים חשובים.

יש בהחלט שותפות מלאה בין בעלי התפקידים ומנסים כל הזמן לטפל בבעיות שנוצרות גם  

 כאשר לא תמיד יש תשובות ברורות. 

 לות לפעם הבא.כיוון שלא רוצה להתחרות עם הגדה של פסח נשמור חלק מהשא

 חג שמח עד כמה שאפשר לכולם. 

 דני הופמן
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וכולן חג פסח  צוות העלון מאחל לכולם

 שמח !

שגם בימים אלו, המרוחקים והמבודדים יותר 

תמצאו ותזמנו אליכם את היחד המשפחתי , 

 י והקהילתי.תהחבר

אנו מודות לכל הכותבים והכותבות שבחרו 

 . צירותיהםובוחרים לשתף את כולנו בכתביהם ובי

 שנמשיך ליצור כקהילה , לחזק ולהתחזק !

הקורונה ימי יותר , ש בתפילה לימים בריאים

במהרה ושאת החג הבא נוכל לחגוג יחד  יחלפו

 בקהילה!    

 חג אביב שמח, צוות העלון 

עדנה בראס, נילי שחר, אילה יחיא, רונית 

 ., דור בכר וטליה דוברת לליב דוידוביץ פרידזון,

 


