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מכבי

כללית

מאוחדת

לאומית

נטועוזביםמצטרפיםקופת חולים

"נתוני המעברים בין קופות החולים 
בשדרות מוכיחים מעל הכול כי 
המיטבי  בשירות  בוחר  התושב 
עבורו. תושבי העיר בחרו לראשונה 
במכבי במקום הראשון מבין קופות 
החולים בעיר, זאת לאחר שבדקו 
ומצאו כי היא הטובה ביותר עבורם.
מכבי הציבה סטנדרטים אחרים 
בכל הקשור לבריאות והתושבים 
ומצביעים  זה  את  מרגישים 
ברגליים. במרוצת השנים נוספו 
חברים רבים למכבי בעיר והשנה אף 
כבשה את פסגת המקום הראשון. 
אין הבעת אמון גדולה מזו, ואנחנו 
לתת  כדי  הכול  לעשות  נמשיך 
למטופלים הוותיקים והחדשים 

שלנו את השירות הטוב ביותר". 
אמרה קרן שכטר אזולאי, ראש 
מחוז הדרום, מכבי שירותי בריאות.

קרן שכטר אזולאי 
ראש מחוז הדרום 

מכבי שירותי בריאות
המוסד  מפרסם  שנה  מדי 
לביטוח לאומי דו״ח שמנתח את 
החולים  קופות  בין  המעברים 
את  ומסכם  בישראל,  השונות 
מספר המבוטחים שהצטרפו או 
עזבו בכל קופה. הדו״ח המסכם 
את שנת  פורסם לאחרונה 
וממנו עולה כי 31,713 מהישראלים 
שירותי  למכבי  להצטרף  בחרו 
בריאות בשנה האחרונה. מכבי 
היא הקופה היחידה שמסכמת 
את  עם מספר מצטרפים 
וזאת  עוזבים  ממספר  גבוה 

העוזבים  מספר  לאור  בעיקר 
הקופות.  מבין  ביותר  הנמוך 
מכבי שירותי בריאות בעיר שדרות 
סוגרת את שנת  עם מספר 
המצטרפים נטו הרב ביותר מבין 
קופות החולים בעיר, וזאת בפעם 
הראשונה, כאשר לראשונה מכבי 
עקפה את קופ"ח לאומית בכמות 

במספר מצטרפים נטו.
בחמש השנים האחרונות מכבי 
משקיעה רבות בפיתוח שירותי 
פריסת  תוך  לתושב  הבריאות 
מרפאותיה בעיר, הוספת מומחים 

בתחומים שונים, ייעול השירות 
בכל ההיבטים וחיזוק הקשר עם 

הקהילה. 
למכבי בעיר שדרות פריסה של 
שתי מרפאות ברחבי העיר, אשר 
כוללות מגוון רב של התמחויות 
ביניהן: רופא ילדים, רופא נשים, 
אורתופדיה, רופא עור, נוירולוגית.
סכרת  מכוני  נפתחו  בנוסף, 
והורחבו הטיפולים במכבי טבעי.

כן, בשנה שעברה שופצה  כמו 
לרווחת התושבים מעבדת הדמים 
ונוסף רופא ילדים ופיזיותרפיסט 

לצוות הרפואי.
המשיכה  מכבי  זאת  עם  יחד 
וקיימה  בקהילה  את הפעילות 
פעילויות לקידום הבריאות בעיר. 
בנוסף פועלת מכבי גם בחינוך 
הצעירים  לגילאים  לבריאות 
ולמשפחות הצעירות ואף קיימה 
ספר  בתי  עם  פעולה  שיתופי 
ברחבי העיר בנושא לצד, פעילות 
שדרות  לקשישים.  סוציאלית 
מהווה מוקד צמיחה משמעותי 
משאבים  הושקעו  כך  ובתוך 
רבים בקידום הבריאות בעיר - 

והתושבים הצביעו ברגליים.

מדור פרסומי
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דופלקסים 6 חד' מפוארים
בחלל כפול עם מרפסות ענקיות

מבחר דירות 5 חד'
מרווחות 

ימי מכירות
מיוחדים
לזמן מוגבל

אפרת
050-7592240
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בהמתנה לשירות בבית המרקחת
תקבלו הודעת SMS על מספר הממתינים, 

וכשהתור מתקרב ונותרו 3 לקוחות בתור, 

תשלח הודעה נוספת.

אם מספר הממתינים שווה או גדול מ – 8 

תשלח ללקוח הודעה.

לצמצום ההמתנה בתור לרופא
תקבלו הודעת SMS תזכורת לפני התור 

)לא מחייב העברת כרטיס בקיופלואו( 

ומידע על מצב התור וכמות הממתינים.

אם הגעתם למרפאה

כללית לשירותכם 

 מסביב לשעון 

גם כשאתם בבית

 ניתן לתאם תור לשיחת טלפון 

עם הרופא האישי באפליקציה 

באתר ובמשרד המרפאה

ייעוץ רפואי בשיחת וידאו

עם הרופא האישי

התייעצות עם רופא, אישורי 
מחלה, אישור מצב בריאות, 
חידוש מרשמים, הפניות – 
באתר כללית או באפליקציה

המוקד מאוייש על ידי אחיות, 
עובדים סוציאליים ופסיכולוגים 

שעות פעילות בין השעות 
.20:00 – 08:00

משפחה, ילדים ועור  שירות 
רופאים און-ליין עומד לרשותכם 

בשעות הערב והלילה דרך 
האפליקציה, האתר או בטלפון 

*2700

כרוך בתשלום, מחייב מרשם 
דיגיטלי והרשאה לחיוב חשבון 

מצ"ב קישור לאתר הסופר 
https://  פארם  עם כל המידע

shop.super-pharm.co.il/pharmacy

כללית מבצעת התקשרות יזומה 

עם מטופלי הגיל השלישי בכל 

מרפאה ועם מבודדי בית

 ייעוץ טלפוני 
עם הרופא האישי 

רופא אישי און ליין

פשוט לבקש

מוקד טלפוני לתמיכה 
נפשית ב 2700* שלוחה 5

שירות ליקוט ומשלוח 
תרופות מהסופר-פארם

הגיל השלישי רופאים און-ליין

ייתכנו שינויים בשירות, המידע מתעדכן ומרוכז בספר השירות באתר כללית. 
בנוסף, צוות המרפאה לשירותכם במענה הטלפוני. שימו לב!
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  8:00-16:00ה: -אימים: ב -מתבצעת מכירת חמץ במשרדי המועצה הדתית  שנה כמידי
  !12:00בשעה  2020/4/7 -י"ג ניסן שלישיעד ליום 

  www.datsderot.net/passoverהשנה, בס"ד השקנו שירות חדש, מכירת חמץ דרך אתר המועצה, בכתובת: 
   שלום-050-9148653אברהם,  – 053-3153668 הבאים: כמו ניתן למכור את החמץ דרך הטלפונים

 

יראה הציבור וישמר למכור את החמץ אך ורק למי שהוסמך ע"י המועצה הדתית ומציג אישור
 

  .בתוקף לשנה זו
 

חובה על בעלי העסקים למכור את החמץ שברשותם ולקבל אישור לכן  ה",וגם בהנא "חמץ אסור בפסח אפילו במשהו
אישור מהרבנות המקומית לקנות חמץ לאחר הפסח, אך ורק ממקומות בהם יש הציבור כמו כן, על  מכירת חמץ לשנה זו! 

 ולבדוק את תאריך האישור.יש לשים לב על מכירת החמץ לשנת תש"פ. 
 

  בברכה
 משה זריהן

 המועצה הדתיתממונה 
 

 פפסח תש" מכירת חמץ
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מו"ל: גבאי עיתונות מקומית 
כתובתנו: כיכר הנשיא 10, שדרות 
 ,08-6898505 טל:   //  361 ת.ד 
08- פקס:   //  077-5490852

6849288

דואר אלקטרוני:
dhsderot@gmail.com 

אתר אינטרנט:
www.sderonet.co.il

עורך ראשי: אלברט גבאי
עריכה ועיצוב תוכן: אורי גבאי 

עיצוב גרפי: טפליצקי סרגיי
מנהלת משרד: שני טספאי
עורך שדרונט: דניאל גבאי

עו"ד  אוחיון,  יוסי  משתתפים: 
, יסמין  דבורה ביטון, נתן בר יוחאי 

גבאי, ענבל בר זאב
מודעות יתקבלו עד יום רביעי 

בשעה 16:00 
***אין המערכת אחראית על תוכן 

מודעות המפרסמים

קוראים יקרים!
נגיף  בעקבות  הרבים  הקשיים  למרות 
את  ולהוציא  להמשיך  החלטנו  הקורונה 
כמה  ועוד  בדיגיטלי  וחשבון  דין  מהדורת 
מאות מודפסים אצלנו במקום. המודפסים 
מיועדים בעיקר למבוגרים שבעיר על מנת 

להקל עליהם. 
כ2495  יש  אלה  שורות  כתיבת  לרגע  נכון 
במצב   41 הקורונה,  בנגיף  שנדבקו  חולים 
אנו  שהחלימו...כרגע  ו66  מתים   5  , קשה 
כמעט  סגר  יש  שבו  האמת  ברגע  נמצאים 
שזה  חיוניים  עסקים  ורק   , במדינה  מלא 
הזה  הניסיון  לפתוח.  רשאים  ותרופות  מזון 
להסגר  ניכנס  אם  יוחלט  ואז  ימים   7 ל  הוא 
הזויים  הם  עלינו  שעוברים  הימים  מלא. 
מאז  מדינתנו  של  בהיסטוריה  זכורים  ולא 
המשמעות  את  שמבינים  ביננו  יש  הוקמה. 
הקשה ושומרים על כל ההוראות של משרד 
הבריאות, ויש שפשוט מצפצפים ומתנהלים 
רגיל. רק מי שהקורונה דופקת לו בדלת מבין 
את המשמעות האמיתית של שמירה על כל 
רק  תוקפת  שהמחלה  חשבנו  אם  הכללים. 
שטעינו... אזי  פלוס,   70 מגילאי  מבוגרים 

לא מעט צעירים נמצאים במצב קשה עקב 
לאלון  לפרגן  רוצה  המדבקת.אני  המחלה 
דוידי ראש העיר שדרות על הדרך בה בחר 
יוצא  הוא  הקשה.  התקופה  עם  להתמודד 

התושבים  את  ומשמח  העיר  לרחובות 
בשידורים  משקיע  ובנוסף  אהבה,  בהמון 
עם  אנושי  קשר  על  לשמור  מנת  על  חיים 
התושבים. כך צריך מנהיג לעשות ברגעים 

קשים.
לתחום  להיכנס  האם  רבות  התלבטתי 
והחלטתי  מדינתנו,  שרויה  בו  הפוליטי 
אני  בג"צ.  שנקרא  לביזיון  רק  להתייחס 
העליון  המשפט  שבית  להאמין  מתקשה 
החליט להפוך למוציא לפועל של מהפיכת 
השלטון בישראל. מתערב בעיניינים שלא 
הכנסת  יו"ר  יהיה  מי  וקובע  בו  קשורים 
שהפוליטיקאים  תקווה  אני  בישראל. 
יפנימו שאנחנו נמצאים במצב חרום לאומי 
שבה  אחדות  ממשלת  להקים  וימהרו 
מהרשימה  הטרור  תומכי  חלק  יטלו  לא 

המשותפת.
לסיום נבקש מכם לשמור על עצמכם כמה 
שיותר...ואם יש מישהו שטרם העביר את 
דיגיטלי,  עיתון  לקבל  שלו  הנייד  מספר 
למספר  זאת  לעשות  מוזמנים  אתם 
ל  מלא  שם  עם  בוואטסאפ  שלי  הטלפון 

0526556664

שבת שלום ,
 אלברט גבאי



11 27.03.202011 | ב' ניסן תש”פ | גיליון 838 | דין וחשבון 20.03.202051 | כ"ד אדר תש”פ תש”פ | גיליון 837 | דין וחשבון 13.03.202047 | י"ז אדר תש”פ תש”פ | גיליון 836 | דין וחשבון 06.03.202055 | י' אדר תש”פ תש”פ | גיליון 835 | דין וחשבון 28.02.202037 | ג' אדר תש”פ תש”פ | גיליון 834 | דין וחשבון 21.02.202043 | כ"ו שבט תש”פ | גיליון 833 | דין וחשבון 14.02.202053 | י"ט שבט תש”פ | גיליון 832 | דין וחשבון 07.02.2020 | י"ב שבט תש”פ | גיליון 831 | דין וחשבון

67 31.01.2020 | ה' שבט תש”פ | גיליון 830 | דין וחשבון

מכבי

כללית

מאוחדת

לאומית

נטועוזביםמצטרפיםקופת חולים

"נתוני המעברים בין קופות החולים 
בשדרות מוכיחים מעל הכול כי 
המיטבי  בשירות  בוחר  התושב 
עבורו. תושבי העיר בחרו לראשונה 
במכבי במקום הראשון מבין קופות 
החולים בעיר, זאת לאחר שבדקו 
ומצאו כי היא הטובה ביותר עבורם.
מכבי הציבה סטנדרטים אחרים 
בכל הקשור לבריאות והתושבים 
ומצביעים  זה  את  מרגישים 
ברגליים. במרוצת השנים נוספו 
חברים רבים למכבי בעיר והשנה אף 
כבשה את פסגת המקום הראשון. 
אין הבעת אמון גדולה מזו, ואנחנו 
לתת  כדי  הכול  לעשות  נמשיך 
למטופלים הוותיקים והחדשים 

שלנו את השירות הטוב ביותר". 
אמרה קרן שכטר אזולאי, ראש 
מחוז הדרום, מכבי שירותי בריאות.

קרן שכטר אזולאי 
ראש מחוז הדרום 

מכבי שירותי בריאות
המוסד  מפרסם  שנה  מדי 
לביטוח לאומי דו״ח שמנתח את 
החולים  קופות  בין  המעברים 
את  ומסכם  בישראל,  השונות 
מספר המבוטחים שהצטרפו או 
עזבו בכל קופה. הדו״ח המסכם 
את שנת  פורסם לאחרונה 
וממנו עולה כי 31,713 מהישראלים 
שירותי  למכבי  להצטרף  בחרו 
בריאות בשנה האחרונה. מכבי 
היא הקופה היחידה שמסכמת 
את  עם מספר מצטרפים 
וזאת  עוזבים  ממספר  גבוה 

העוזבים  מספר  לאור  בעיקר 
הקופות.  מבין  ביותר  הנמוך 
מכבי שירותי בריאות בעיר שדרות 
סוגרת את שנת  עם מספר 
המצטרפים נטו הרב ביותר מבין 
קופות החולים בעיר, וזאת בפעם 
הראשונה, כאשר לראשונה מכבי 
עקפה את קופ"ח לאומית בכמות 

במספר מצטרפים נטו.
בחמש השנים האחרונות מכבי 
משקיעה רבות בפיתוח שירותי 
פריסת  תוך  לתושב  הבריאות 
מרפאותיה בעיר, הוספת מומחים 

בתחומים שונים, ייעול השירות 
בכל ההיבטים וחיזוק הקשר עם 

הקהילה. 
למכבי בעיר שדרות פריסה של 
שתי מרפאות ברחבי העיר, אשר 
כוללות מגוון רב של התמחויות 
ביניהן: רופא ילדים, רופא נשים, 
אורתופדיה, רופא עור, נוירולוגית.
סכרת  מכוני  נפתחו  בנוסף, 
והורחבו הטיפולים במכבי טבעי.

כן, בשנה שעברה שופצה  כמו 
לרווחת התושבים מעבדת הדמים 
ונוסף רופא ילדים ופיזיותרפיסט 

לצוות הרפואי.
המשיכה  מכבי  זאת  עם  יחד 
וקיימה  בקהילה  את הפעילות 
פעילויות לקידום הבריאות בעיר. 
בנוסף פועלת מכבי גם בחינוך 
הצעירים  לגילאים  לבריאות 
ולמשפחות הצעירות ואף קיימה 
ספר  בתי  עם  פעולה  שיתופי 
ברחבי העיר בנושא לצד, פעילות 
שדרות  לקשישים.  סוציאלית 
מהווה מוקד צמיחה משמעותי 
משאבים  הושקעו  כך  ובתוך 
רבים בקידום הבריאות בעיר - 

והתושבים הצביעו ברגליים.

מדור פרסומי
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בפרשתנו מופיע הציווי: "כל ֵחֶלב לה'". 
הֵחֶלב,  שאת  היא,  הדבר  משמעות 
יש  הבהמה,  בגוף  המובחר  השומן 

להקריב לקב"ה.
כללות  על  זה  חיוב  מרחיב  הרמב"ם 
עבודת ה': ש"כל דבר שהוא לשם הא-ל 
הטוב, שיהיה מן הנאה והטוב". כל דבר 
התורה  ובקיום  ה'  בעבודת  הקשור 
והמצוות צריך להיעשות בדרך השלמה 
כל  לקיים  האדם  על  ביותר.  והטובה 

מצווה בצורה הנאה והטובה ביותר.
מה הדין אם האדם קיים מצווה אך לא 
קורא  הספרי  והנאה?  השלמה  בצורה 
על כך את הפסוק "ולא ִתשאו עליו חטא 
בהרימכם את חלבו ממנו". כלומר, אם 
בבחינת  בשלמות,  המצווה  את  תעשו 
"בהרימכם את חלבו ממנו", כי-אז "לא 
ִתשאו עליו חטא"; אבל "אם הפרשתם 
בנשיאת  אתם  המובחר,  מן  שלא  אותו 

עוון".
האדם  הפריש  אם  שגם  היא  ההלכה 
לפטור  כדי  הגרוע  היבול  מן  תרומה 

את היבול היפה והמשובח – קיים את 
מצוות הפרשת התרומה, אך עם זה יש 
שהיה  מפני  עוון',  'נשיאת  משום  בכך 

חסר הקיום של "כל חלב לה'".
ה'  לעבודת  חשוב  מסר  גם  בכך  יש 
הרוחנית. 'ֵחֶלב' משמעותו חיּות גדולה, 
את  לתת  צריך  יהודי  ושמחה.  תענוג 
הכוחות האלה לקב"ה – שהתענוג שלו 
ולקיים  להתפלל  תורה,  ללמוד  יהיה 
התורה  קיום  בעצם  דיי  לא  מצוות. 
והמצוות, אלא על האדם לעבוד את ה' 

מתוך חיּות ותענוג.
היא  אם  גם  מתקיימת  המצווה  אמנם 
כמילוי  בלבד,  עול  קבלת  מתוך  נעשית 
מצווה  שאפילו  היא  ההלכה  חובה. 
שהאדם  או  לשמּה,  שלא  שנעשית 
הלכותיה  את  להבין  בלי  אותה  מקיים 
ובכל-זאת  היא.  –מצווה  ומשמעותה 
חטא',  'נשיאת  משום  כזה  בקיום  יש 
מכיוון שחסר העניין של "כל חלב לה'".

שהחיּות  כל-כך  נחוץ  באמת  מדוע 
והתענוג של היהודי יהיו בקיום התורה 

אינו  ה'  שרצון  מפני   – והמצוות? 
מצטמצם לעצם קליטת התורה במוחו 
אלא  המצוות,  קיום  ולעצם  האדם  של 
יהיו  והמצוות  שהתורה  רוצה  הקב"ה 
תמצית חייו של היהודי. התורה צריכה 
ליהפך לדמו וקיום המצוות צריך להיות 
הקיום  הוא  לזה  הביטוי  חייו.  מהות 

ת, תענוג ושמחה. מתוך חיוֹּ
היבשות  ההלכות  בלימוד  דיי  אין  לכן 
בקיצור שולחן ערוך, אלא האדם נדרש 
אי- טעם  ומאותו  בטעמיהן.  להתעמק 

אפשר להסתפק בלימוד החלק הנגלה 
בלבד של התורה, אלא צריך ללמוד גם 
החסידות.  תורת  התורה,  פנימיות  את 
פנימיות התורה מחדירה חיּות בלימוד 
ומסייעת  התורה,  של  הנגלה  החלק 
עד  הפנימי,  עולמו  את  להפוך  לאדם 
והשמחה  שלו  האמיתי  שהתענוג 

האמיתית שלו יהיו בעבודת הבורא

לעילוי נשמת אבי מורי הרה"ח ר' יגאל 
ב"ר שמעון יהודה פיזם הכ"מ

מגיש: הרב משה זאב פיזם ראש חב"ד שדרות

כנ' שבת: 18:37ויקרא
יצ' שבת: 19:35
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תענוג בעבודת ה'
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טרגדיה במושב שיבולים: ניסן 
יעקובי נפל מגג ביתו אל מותו

נמצאים  גילת  מושב  תושבי   200
לכיוון  צועד  החולים  מספר  בבידוד, 
מתגורר  שבו  במושב  העשרים: 
שנדבק  חג'ג'  שי  המועצה  ראש 
בנגיף מורגש היטב הלחץ, בשל קצב 
לקשישי  הוראה  ניתנה  ההדבקה 
המושב שלא לצאת מהבית כלל עוד 

לפני ההנחיות החדשות.
המועצה,  ראש  כי  חשבו  תחילה 
מקור  הוא  ביישוב,  המתגורר 
כי  התברר  בהמשך  אך   - ההדבקה 

אחת התושבות נדבקה עוד לפניו.
חגגו  האחרונים  בשבועות  כי  נציין 
בבית  וגם  פורים  מסיבת  את  במושב 
גבוה.  ההדבקה  שיעור  ולכן  הכנסת 
תדיר  נכנסות  נמרץ  טיפול  ניידות 
נוספים  אנשים  לבדוק  כדי  למושב 
שסביר  כך  מתסמינים  שסובלים 
חולים  יהיו  הקרובים  שבימים  להניח 

נוספים במושב.
פרסם  הבריאות  משרד  כך,  בתוך 
נוסף  מאומת  חולה  על  רביעי  ביום 
 :16.3 ב-  וביקר  בנתיבות  שהתגלה 
צים  ויקטורי  סופר   17:00-17:30
סנטר נתיבות. נזכיר מוקדים נוספים 
בין   16.3 קורונה:  חולי  שהו  שבהם 
בסופר  קניות   12:00-14:00 בשעות 
המלאכה,  ברחוב  הגדול  ח.כהן 

נתיבות.
חנות   16:30-17:30 השעות  בין   16.3

"זול פעמי" בנתיבות.
 18:00-19:30 השעות  בין   16.3
ליד  התעשיה  באיזור  לוי  רמי  סופר- 

נתיבות.
 13:00-20:00 השעות  בין   12.3

מכללת חמדת הדרום בנתיבות.
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מספר הנדבקים במושב גילת סמוך לאופקים עולה בקצב מלחיץ ועומד כבר על 15. 
בנתיבות התגלה חולה נוסף שביקר בסופר גדול.

מושב בסיכון גבוה
מותו״.

את הידיעה על מותו קיבל בכאב ראש 
"התבשרנו  עידאן.  תמיר  המועצה 
הידיעה  ניסן,  של  הטרגי  מותו  על 
תושבי  ואת  אותי  הכתה  מותו  על 
קשה  בשעה  בתדהמה.  נגב  שדות 
עובדי  וכלל  המליאה  חברי  אני,  זו 
המועצה וגמלאיה שולחים תנחומים 
שלא   – היקרה  יעקובי  למשפחת 

תדעו עוד צער״.
“הכרתי  בהספדו:  עידאן  הוסיף  עוד 
שנים.  רבת  אישית  היכרות  ניסן  את 
להתנדב  ביקש  שנותיו,  כל  במשך 
איש  היה  בחזרה,  לקהילה  ולהעניק 
טוב, אדם טוב ובעל ערכים, היה נכון 
בחירום  הן  ועניין,  בקשה  בכל  לסייע 
והן בשגרה. ניסן הותיר אחריו שישה 

אחים, ארבעה ילדים ועשרה נכדים".

נתוני בידוד ומוקדי חשיפה באזורנו
רשות               תושבים בבידוד    מוקדי חשיפה

שדרות
ש. הנגב
נתיבות

שדות נגב
אופקים

מ.א. מרחבים

88

33

106

63

142

200

1

-

6

-

4

2
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ההדבקה  מקומות  פילוח  בעקבות 
הידועים התברר כי בית הכנסת הפך 
למקום שבו נדבקו הכי הרבה חולים, 
בשל כך יצאה הנחיה מפורשת לאסור  

פתיחת בתי הכנסת.
בעיריית  היו  להחמיר  שהקדימו  מי 
אך  פשוטה  לא  שבהחלטה  שדרות 

בתי  סגירת  על  הורו  אמיצה 
האחרון.  בשישי  כבר  הכנסת 
עלינו  שאסרו  האחרונה  "הפעם 
להגיע לבית הכנסת זה לא קרה גם 
כשהיו מטחי טילים בלתי פוסקים 
ילד  כשהייתי  קרה  זה  העיר,  על 
סיפר  הכיפורים"  יום  במלחמת 
הערב אחד מתושבי העיר שדרות 
הוותיקים נוכח ההחלטה, "מדובר 
במצב חירום, קשה לי לראות את 
זה קורה אבל אין ברירה, אני רוצה 
יתגייסו  המתפללים  שגם  לקוות 

לטובת המאבק החשוב הזה".
בית  בסגירת  רב  צער  "ישנו 
שמצוות  כולנו  נזכור  אך  הכנסת 
מאוד  "ונשמרתם  היא  התורה 
באגרת  נכתב  לנפשותיכם" 
של  לגבאים  שנשלחה  מיוחדת 
ראש  חתומים  ועליה  הכנסת  בתי 
העיר אלון דוידי ומ.מ הרב הראשי 
כתב  "הרמב"ם  הבלין,  משה 
הכל  את  דוחה  נפשות  שסכנת 
וכו' ואי אפשר להחזיר נפש אחת 

מישראל לעולם".
אמר:  דוידי,  אלון  העיר,  ראש 
"בצער גדול ומתוך אחריות גדולה 

www.sderonet.co.il

מתפללים לפי הכללים
נמצאים  גילת  מושב  תושבי   200
לכיוון  צועד  החולים  מספר  בבידוד, 
מתגורר  שבו  במושב  העשרים: 
שנדבק  חג'ג'  שי  המועצה  ראש 
בנגיף מורגש היטב הלחץ, בשל קצב 
לקשישי  הוראה  ניתנה  ההדבקה 
המושב שלא לצאת מהבית כלל עוד 

לפני ההנחיות החדשות.
המועצה,  ראש  כי  חשבו  תחילה 
מקור  הוא  ביישוב,  המתגורר 
כי  התברר  בהמשך  אך   - ההדבקה 

אחת התושבות נדבקה עוד לפניו.
חגגו  האחרונים  בשבועות  כי  נציין 
בבית  וגם  פורים  מסיבת  את  במושב 
גבוה.  ההדבקה  שיעור  ולכן  הכנסת 
תדיר  נכנסות  נמרץ  טיפול  ניידות 
נוספים  אנשים  לבדוק  כדי  למושב 
שסביר  כך  מתסמינים  שסובלים 
חולים  יהיו  הקרובים  שבימים  להניח 

נוספים במושב.
פרסם  הבריאות  משרד  כך,  בתוך 
נוסף  מאומת  חולה  על  רביעי  ביום 
 :16.3 ב-  וביקר  בנתיבות  שהתגלה 
צים  ויקטורי  סופר   17:00-17:30
סנטר נתיבות. נזכיר מוקדים נוספים 
בין   16.3 קורונה:  חולי  שהו  שבהם 
בסופר  קניות   12:00-14:00 בשעות 
המלאכה,  ברחוב  הגדול  ח.כהן 

נתיבות.
חנות   16:30-17:30 השעות  בין   16.3

"זול פעמי" בנתיבות.
 18:00-19:30 השעות  בין   16.3
ליד  התעשיה  באיזור  לוי  רמי  סופר- 

נתיבות.
 13:00-20:00 השעות  בין   12.3

מכללת חמדת הדרום בנתיבות.

14

 . מספר הנדבקים במושב גילת סמוך לאופקים עולה בקצב מלחיץ ועומד כבר על 
בנתיבות התגלה חולה נוסף שביקר בסופר גדול.

ובהתייעצות עם מ"מ רב העיר ועם 
הכנסת  בתי  וגבאי  רבני  עשרות 
אלו  החלטות  קיבלנו  בשדרות, 
הקרובה.  בשבת  התפילה  בעניין 
מאוד  "ונשמרתם  הצו  את  נקיים 
רפואה  ישלח  וה'  לנפשותיכם" 
ויסיר  החולים  לכל  בקרוב  שלמה 

ממנו כל חולי ומגפה".
האחרון  השבוע  במהלך  כך,  בתוך 
בתי כנסת בעיר הקפידו על המשך 
התפילות אבל במרחב פתוח מחוץ 
הכללים  -פי  ועל  הכנסת  לבית 
במרחק  עשרה  עד  של  המחמירים 
של 2 מטרים אחד מהשני. בעקבות 
ההנחיות החדשות גם זה לא יהיה 

ניתן בשבוע הבא.

בשדרות לא המתינו להנחיות משרד הבריאות וכבר בסוף השבוע שעבר הורו על 
סגירת בתי הכנסת. תפילות התקיימו בעיר במרחב פתוח לפי ההנחיות המחמירות.
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המתנדבים  סיירת  של  השני  השבוע 
מגפת  לאור  שהוקמה  העירונית 
"סיירת  בקיצור  או  הקורונה, 
העיר  לסיומו.  מגיע  הקורונה", 
חירום  למצבי  שערוכה  שדרות, 
במיומנות  משברים  לנהל  ויודעת 

ובמקצועיות, עושה זאת גם הפעם. 
כשמכלול משאבי קהילה של עיריית 
נוער  אגף  מעובדי  המורכב  שדרות, 
וצעירים והמתנ"ס העירוני, האמון על 
מערך המתנדבים בעתות חירום, החל 
הקורונה,  לסיירת  מתנדבים  לגייס 
עלו בו חששות רבים שאנשים רבים 
לצאת  למשימה,  להירתם  יחששו 
עצמם  לחשוף  מסוים  ובמובן  מהבית 
אבל  בידוד.  או  הידבקות  לסכנת 
עצמה  את  הוכיחה  שדרות  קהילת 

מאת: אורי גבאי

התגייסות המונית של עובדי עיריית שדרות ושלוחותיה יחד עם עשרות 
מתנדבים ובהם בני נוער הובילה השבוע לחלוקה של מאות סלי מזון 

לאוכלוסיית הקשישים בעיר. ראש העיר, אלון דוידי: "אני גאה להיות ראש 
עיר שאלה תושביה ואלה עובדי העירייה שלה". 

התגייסו  מועט  ובזמן  הפעם  גם 
בקבוצות  מתנדבים,  מ-200  למעלה 
הרוב  לפעול.  והחלו  וביחידים, 
מגילאי  הם  המתנדבים  של  המוחלט 
+18 לאור העובדה שעד השבוע אסור 
בהמשך  אך  נוער  בני  להפעיל  היה 

השבוע גם הם הצטרפו להתנדבות. 
חברי  לראות  ניתן  המתנדבים  בין 
ונערים  סטודנטים  צעירות,  קהילות 
יום  מידי  מצטרפים  שאליהם 
שלל  על  העירייה  עובדי  לפעילות 
סגן  בהם  ציבור,  נבחרי  כולל  אגפיה, 
מנהלים  קלימי,  אלעד  העיר,  ראש 
העיר,  ראש  ואפילו  בעירייה  בכירים 
ביום  לפעילות  שהצטרף  דוידי,  אלון 

שלישי השבוע.
הפעילות כללה, בין השאר, קניות עד 
פתח הבית ל-26 קשישים, מבודדים 
ובעלי מגבלה, 23 קשישים קיבלו את 
מהבית  לצאת  בלי  שלהם  התרופות 
משפחות   132 עצמם,  את  ולסכן 
יצירה  ערכות  קיבלו  בסיכון  רווחה 

מיוחדות לימים האלה,
בעלות  או  מבודדים  משפחות   13
מגבלה קיבלו את ערכות היצירה של 
המתנ״ס עד לבית, מאות מנות חמות 
השלישי,  הגיל  לאוכלוסיית  חולקו 
שמשפחתה  מהעיר  קורונה  חולת 
החולים  לבית  חבילה  קיבלה  בבידוד 

בו אושפזה. 
ראש העיר, אלון דוידי: "דווקא בימים 
יותר  עוד  להיות  צריכים  אנחנו  אלו 
ערניים ולדאוג לאוכלוסייה המבוגרת 
והחלשה מסביבנו. על כן, אנו פועלים 
אוכל  לחלוקת  האחרונים  בימים 
למבודדי  ערכות  לחלוקת  לקשישים, 
ערכות  בסיכון,  לילדים  ערכות  בית, 

פנאי וצביעה ועוד פעילויות רבות. 
ובאחריות  הדדית  בערבות  יחד 
את  גם  נעבור  ואישית  עירונית 
אגף  לעובדי  להודות  הזמן  זה  זה. 
כימים  לילות  שעושים  הרווחה 
האוכלוסיות  לכל  לדאוג  מנת  על 
שמטופלים תחתיהם, קשישים, נכים, 
העירייה  לעובדי  ועוד.  בסיכון  ילדים 
לעובדי  האגפים,  מכל  המסורים 
הצעירים  מרכז  לעובדי  המתנ"ס, 
לשירות  האגף  לעובדי  העירוני, 
לתושב, המוקד העירוני והמשל"תים 

ולכל המתנדבים המדהימים".

סיירת  הקורונה
חברי מועצת עיריית שדרות התכנסו 
שונה  מועצה  לישיבת  בערב  ברביעי 
ובמרחק  פתוח  בשטח  דופן,  ויוצאת 
תקציבים  לאשר  כדי  מהשני,  האחד 
למען  ועשייה  פיתוח  המשך  לטובת 
התושבים. "גם במצבי חירום ומשבר 
תמשיך  המקומית  שהרשות  חשוב 
לתפקד כדי שהתושבים לא ייפגעו", 

אמר ראש העיר, אלון דוידי. 
מן  שדרות  עיריית  מליאת  ישיבת 
המניין תוכננה ליום רביעי האחרון 
התפשט  בטרם  עוד  מזמן,  כבר 
ונוצרו  המדינה  בכל  הקורונה  נגיף 
כדי  הממשלה  שהטילה  המגבלות 
בעירייה  ההתפשטות.  את  למנוע 
התלבטו לגבי קיום הישיבה ובאיזה 
דוידי,  אלון  העיר,  ראש  אך  אופן, 
כדי  הישיבה  את  לקיים  התעקש 
העיר  לפיתוח  תקציבים  לאשר 

ומתן שירות לתושבים. 
מנכ"ל  המועצה,  חברי  הגיעו  וכך, 
והמנהלים  טורן,  טל  העירייה, 
לרחבת  בעירייה  הרלוונטיים 
 ,19:00 בשעה  רביעי  ביום  המתנ"ס 
מטר   2 של  במרחק  במעגל  עמדו 
במרכז  עמד  דוידי  מהשני,  האחד 
הישיבה  סעיפי  את  והקריא 

לאישור. 
את  אחד  פה  אישרו  המועצה  חברי 
התקציבים שהביא דוידי לאישורם, 
הבינוי  ממשרד   ₪  716,111 כמו 
תשתיות  שיקום  לטובת  והשיכון 
שקלים  מיליון   2.6 העיר,  בשכונות 
אמצעי  לטובת  הפנים  ממשרד 
מיגון של מוסדות ציבור, 2,250,000 

והרווחה  העבודה  ממשרד   ₪
לטובת  החברתיים  והשירותים 
יום,  ומרכזי  רווחה  מבני  מיגון 
"דורות",  מועדון  הווטרנים,  מועדון 
מועדונית  לקשישים,  מועדון 
ומועדון  עוצמה  מרכז  לילדים, 

לעולה. 
העיר  מועצת  אישרה  בנוסף, 
רכישת מיגוניות ומערכות אלקטרו 
של  בסכום  מתקדמות  מגנטיות 
של  עיזבונות  מקרן   ₪  400,000
משרד המשפטים, 200 אלף שקלים 
בטיחות  התקני  סימון  לתימרור, 
שקלים  אלף  ו-500  ומעקות 

לטיפול במפגעים 
במתקני העירייה ובמוסדות ספורט 
דוידי  עירייה.   תקציב   – וחינוך 
תקציב  גם  המועצה  לאישור  הביא 
מרשות  שקלים   941,000 של 
עיר  לתשתיות  ישראל  מקרעי 
חכמה ומצלמות בשכונות החדשות 
לתשתיות  שקלים  מיליון  ו-3.6 
כלל  המוזיקה.  בפארק  פיתוח 
התקציבים אושרו פה אחד על-ידי 

חברי המועצה. 
הישיבה  את  שקיימנו  שמח  "אני 
וכך  והמגבלות  המצב  למרות 
חשובים  לפרויקטים  איפשרנו 
למען  להתבצע  להמשיך 
מודה  "אני  דוידי,  אמר  התושבים", 
מחויבות  שהפגינו  המועצה  לחברי 
לישיבה  והגיעו  ציבורית  ואחריות 

למרות המצב הלא פשוט". 

אורי גבאי

שמרו מרחק 
בישיבת המועצה
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לא  ומרגשת  שמחה  כזו  חגיגה 
נראתה בשדרות כבר הרבה זמן. בצל 
ההתמודדות של העירייה והתושבים 
הקורונה  נגיף  התפשטות  עם 

והחמרת  והמדינות 
ראש  החליט  ההגבלות, 
לצאת  דוידי,  אלון  העיר, 
לשירת מרפסות מיוחדת 
במינה ברחבי העיר ביום 

ראשון האחרון.
התושבים עודכנו מראש 
הפייסבוק  באמצעות 
לשכונה  יגיע  דוידי  מתי 
במרפסות  וחיכו  שלהם 
צלילי  את  ששמעו  עד 
שקושט  המיוחד,  הרכב 
עמד  גגו  ועל  והואר 
מיקרופון,  ובידו  דוידי 
שר ורקד מול התושבים, 

המתנ"ס  על-ידי  שאורגנה  בהפקה 
ולשכת ראש העיר.

ילדיהם  עם  יצאו  רבים  תושבים 
ונופפו  כפיים  מחאו  למרפסות, 
שתוכנן  ומה  העיר  לראש  לשלום 
שעות  ל-3  ארך  וחצי  שעה  להיות 

רבות  שכונות  פני  על  והתפרס  וחצי 
בעיר.

ההנחיות,  את  לתושבים  הזכיר  דוידי 
ועודד  בבתים  להישאר  להם  קרא 

העירייה  עם  בקשר  להיות  אותם 
באמצעות המוקד העירוני לכל צורך 

שהוא.
שירת המרפסות גם הועברה בשידור 
וכך  דוידי  של  הפייסבוק  בדף  חי 
אלפים מתושבי העיר נחשפו לאירוע 

המרגש גם אם הרכב לא הגיע אליהם.
במהלך האירוע הצטרפו לדוידי כתב 
והצלם,  בוקר,  אלמוג   ,13 חדשות 
השמחה  את  שהעבירו  חג'בי,  דניאל 
חי  בשידור  התושבים  של 

לכל עם ישראל.
שלו  מהצוות  ביקש  דוידי 
כאלו  נוספים  ימים  לארגן 
נוסף  אירוע  תוכנן  וכבר 
הכל  השבוע,  רביעי  ליום 
להנחיות  בהתאם  כמובן 

של משרד הבריאות.
"כיף לראות את התושבים 
שלנו ולהעלות לכולנו את 
"גם  דוידי,  אמר  המורל", 
תושבי  קשות  בתקופות 
לשמוח  יודעים  שדרות 
לנו.  שיש  מהטוב  וליהנות 

נמשיך לשרת
יחד  ולהקפיד  שלנו  התושבים  את 
מצילות  הן  כי  ההנחיות  על  איתם 

חיים".

ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, לקח את שירת המרפסות צעד אחד 
קדימה, עלה על רכב מקושט ומואר ויצא לשיר ברחבי העיר עם 

התושבים ששמרו על ההנחיות ונשארו במרפסות. 

דוידי
D.j
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אורי גבאי

לקבל  המטופלים  על  להקל  כדי 
ככל  ולצמצם  מביתם  שירות 
בצל  למרפאות  ההגעה  את  הניתן 
תושבי  הקורונה,  מנגיף  החשש 
מעתה  יוכלו  המערבי  הנגב 
ולקבל  טלפוניים  תורים  לקבוע 
 36 מאת  מקצועי  טלפוני  ייעוץ 
מכבי  של  וילדים  משפחה  רופאי 
לשם  שהוקצו  בריאות  שירותי 
רופאים   20 הבאות:  בערים  כך 
באופקים, 8 בשדרות, ו-8 נוספים 
בנתיבות. זאת, מתוך 261 רופאים 
בכלל  השירות  את  שמעניקים 

אזור הדרום.
הלאומית  המשימה  במסגרת 
למניעת הידבקות בנגיף הקורונה, 
משמעותי  צעד  מבצעת  מכבי 
לקביעת  האפשרות  את  ופותחת 
רפואיים  לייעוצים  תורים 
טלפוניים עם אלפי רופאי משפחה 
וילדים בקופה. בדרך זו, ניתן יהיה 
המטופלים  של  הצורך  על  לענות 
תוך  רפואי  גורם  עם  בשיחה 
לצד  מקצועית  איכות  על  שמירה 

מניעת הסיכון להדבקה.

איך זה עובד?
התורים  זימון  לאפשרות  נכנסים 
אונליין,  במכבי  האישי  באזור 
או  באפליקציה  או  באתר 

ללא  "מכבי  למוקד  מתקשרים 
הפסקה" בכוכבית 3555, ומזמנים 
מקצועי  טלפוני  לייעוץ  תור 
המטפל.  הרופא  לזמינות  בהתאם 
קשר  יוצר  הרופא  התור,  במועד 
במכבי  המטופל.  עם  טלפוני 
הגבוה  הביקוש  שלאור  מוסרים 
לשירות ועל רקע תהליך הטמעתו 
עיכובים  ייתכנו  הרופאים,  בקרב 

מסוימים בתורים.
שירותי  מכבי  מנכ"ל  סער,  רן 
המרכזית  "המשימה  בריאות: 
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של  וילדים  משפחה  רופאי   36  
ואופקים  נתיבות  בשדרות,  מכבי 
טלפוני  מקצועי  ייעוץ  להעניק  החלו 
הניתן  ככל  לצמצם  כדי  למטופלים 

הגעה למרפאות

להמשיך  היא  כרגע  שלנו 
ואיכותי  מקצועי  שירות  ולתת 
על  שמירה  תוך  למטופלים, 
של  להידבקות  מינימלי  סיכון 
הצוות  אנשי  ושל  המטופלים 
במכבי. בדיוק לשם כך פתחנו את 
האפשרות לשיחת ייעוץ טלפונית 
והילדים  המשפחה  רופאי  כל  עם 
לעשות  למטופלים  קורא  ואני 
ולהימנע  זה  בשירות  שימוש 
במידת האפשר מהגעה לא נחוצה 

למרפאות".

לא מרגישים טוב? ייעוץ טלפוני של 
קופ"ח מכבי לתושבי שדרות והאזור

 36 רופאי משפחה וילדים של מכבי בשדרות, נתיבות ואופקים החלו להעניק 
ייעוץ מקצועי טלפוני למטופלים כדי לצמצם ככל הניתן הגעה למרפאות.
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הקורונה  נגיף  התפשטות  רקע  על 
והנחיות משרד הבריאות שלא לצאת 
הממשיכה  כללית,  החלה  מהבית, 
ברחבי  מרפאותיה  כל  את  להפעיל 
חדש  שירות  בהפעלת  דרום  מחוז 
מהרופא  טיפול  לקבל  שיאפשר 
למרפאה,  הגעה  ללא  האישי, 
מאפשר  ליין  און  אישי  רופא  שירות 
וטיפול  לייעוץ  תור  לזמן  למטופלים 
בווידאו  או  בשיחה  טלפוני,  רפואי 
הילדים  ורופא  המשפחה  רופא  עם 
לצאת  צורך  כל  ללא  כאמור,  האישי 

מהבית ולהגיע למרפאה.
עם  טלפונית  שיחה  באמצעות 
ביקור  לזמן  ניתן  האישי  הרופא 
טלפוני מוסדר אצל רופא הילדים או 
המשפחה האישי, בפניה באפליקציה 
ייעודי  זמן  מוקצה  לרופא  באתר.  או 
וממש  המטופל  עם  טלפוני  למפגש 
את  מתעד  הוא  אישית,  בפגישה  כמו 
מרשם  מנפיק  האישי,  בתיק  הכול 
וירטואלי לתרופות, הפניה לבדיקות, 
נועד  השירות  הצורך  עפ"י  וכו'  למיון 
לצמצם את המגעים שאינם הכרחיים 
ולהגן על ציבור המטופלים והצוותים 

הרפואיים.
במחוז  כללית  מנהלת  אמונה  חדווה 
מתווסף  זה  שירות  כי  מדגישה  דרום 
ליין  און  הייעוץ  שירות  למסלולי 
בכללית שפועלים כרגיל ואף הורחבו  
בבידוד.  לשוהים  האחרונים  בימים 
שירות הייעוץ און ליין מאפשר לקבל 
מומחים  ידי   על  מרחוק  רפואי  ייעוץ 
ואף להיעזר בתוצאות מכשיר הטייטו 
לבדיקה  המכשיר  את  שרכש  למי 
לקבל  גם  ניתן  עתה   בבית.  עצמית 
ייעוץ ישירות מהרופא האישי המוכר 

לך במרפאת האם שלך.
חדווה: "אנו פועלים כל העת למציאת 
אורי גבאיפתרונות בהתאם למציאות המשתנה 

מיום ליום ולעיתים משעה לשעה כדי 
להבטיח שהמטופלים שלנו מקבלים 
מענה גם בימים אלה ובמיוחד כשהם 
נדרשים להימנע מהגעה שלא לצורך 
ובבידוד.  בבית  להיות  למרפאות, 
מעבר לשירות הרפואי צוותי הכללית 
למטופלים  להתקשר  דואגים 
הנמצאים בבידוד מדי יום כדי לשאול 
לסייע,  נוכל  במה  ולדעת  לשלומם 
השלישי  בגיל  למטופלים  גם  בנוסף 
ראשונה,  בעדיפות  כעת  הנמצאים 
אני מלאת הערכה לצוותים שפועלים 
ובמסירות  כך  כל  מאתגרת  בתקופה 

רבה" .
רופאים  ידי  על  יינתן  השירות 
שיהיו  הדרום,  רחבי  מכל  ורופאות 
מבלי  המטופלים  עבור  זמינים 
אסף  ד"ר  למרפאה,  להגיע  שיצטרכו 
ומנהל  ילדים  ברפואת  מומחה  טוקר 
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מרפאת עומר החל בהפעלת השירות 
החמודים  "לילדים  למטופליו:  וכתב 
הכללית  במרפאת  שמטופלים 
ההנחיות  לאור  שלהם–  ולהורים 
והבקשה  הקורונה  לווירוס  בהקשר 
שלא להגיע למרפאה קיבלתי מחשב 
הכללית  למערכות  גישה  עם  נייד 
מרחוק.  לכם  ולסייע  לנסות  ואשמח 
רפואית  בבעיה  ונתקלתם  במידה 
אפשר  איתי  להתייעץ  רוצים  ואתם 
בטלפון,  להתייעצות  תור  לקבוע 
בכל  או  בצ'אט,  איתי  לדבר  אפשר 
פאסה(,  זה  דואר  )יוני  אחרת  מדיה 
קטן  הכי  ספק  לכם  או  לי  יהיה  אם 
נזמין לבדיקה, בתקווה לימים טובים 

ובריאים יותר!"

השבוע  נחנכה  ומרגש  צנוע  בטקס 
של  העירונית  הספורט  קריית 
במעמד  ז"ל,  שושן  יוסי  ע"ש  אופקים 
ראש  סגן  דנינו,  איציק  העיר,  ראש 
העיר, הרב שלמה עזרן, נציגי משפחת 

שושן ובכירי עירייה.   
בסטנדרטים  כולה  נבנתה  הקריה 
אולם  ובמרכזה  נגישה  והיא  גבוהים 
ספורט חדש, מסלולי אתלטיקה קלה 
למתחם  שיצטרפו  חוגים,  ואולמות 
הקריה  כי  הוחלט  הסמוך.  הטניס 
הספורטאי  של  שמו  על  תיקרא 
טיל  מפגיעת  שנהרג  ז"ל,  שושן  יוסי 
שושן  יוסי   .2011 באוגוסט  גראד 
עירוני  של  המיתולוגי  שוערה  היה 
אופקים, ויחד קבוצתו אס"א בן גוריון 
בכדורגל  המדינה  באליפות  זכה 
שישה  אחריו  הותיר  הוא  אולמות. 
אחים ואחיות, אישה ושלושה ילדים, 
הספיק  לא  איתמר,  הצעיר,  בנו  את 

להכיר.
בשעות  החל  המתחם  לחנוכת  קודם 
הבוקר במקום הפנינג שכלל הופעות 
של אמנים ופעילות ספורטיבית לכל 
המשפחה וכן פתיחתה של משחקיית 
לציבור  פתוחה  שתהיה  ג'אם,  ג'ים 
החל מהשבוע, בימים ראשון-חמישי 
ובין 16:00  בין השעות 10:00-12:00 

ל-18:00. 
המשפחה:  נציג  בוקובזה,  נורברט 
להנציח  ביקשנו  נהרג  שיוסי  "לאחר 
דומה  משהו  או  בכיכר  שמו  את 

כללית החלה בהפעלת 
שירות "רופא אישי" מהבית

נמנעים מהגעה לקופ"ח:

בשבילכם, גם מהבית: כללית מחוז דרום החלה בהפעלת שירות רופא אישי און 
ליין תור בשיחת טלפון עם רופא המשפחה ורופא הילדים האישי.
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את  בעוצמה  תקפה  הקורונה  מגפת 
היה  בשדרות  כשהמתנ"ס  ישראל 
בעיצומן של חגיגות פורים. כשיצאה 
הממשלה  ראש  ממשרד  הקריאה 
קיוו  עוד  אנשים  מאה  עד  להתכנס 
במתנ"ס כי התוכניות הרבות שתכננו 
אבל  לפועל  יצאו  הפסח  לחופשת 
תוך זמן קצר הבינו בצוות שתוכניות 

נועדו לשינויים.
עד  להתכנס  ההוראה  שיצאה  אחרי 
מטר  שני  ובמרחק  אנשים  עשרה 
השונים  הצוותים  מנהלי  התכנסו 
במתנ"ס  הפועלים  השונים  והגופים 
והחלו לחשוב איך ניתן באופן יצירתי 
לקיים קשרים עם תושבי העיר, על כל 
גווניהם. נעשה איתור צרכים ונבנתה 
כדי  תוך  והתפתחה  שצמחה  תוכנית, 
תנועה, לפי התגובות והבקשות שעלו 
המקומית,  הרשות  עם  ויחד  מהשטח 
רעיון  לכל  להיעתר  במתנ"ס  מנסים 

ויוזמה.
ערוץ  נפתח  ובכישרון  במהירות 
מעמוד  שפועל  ייחודי  שידורים 
הפייסבוק של המתנ"ס, כולו על טהרת 
הקהילה - לוח שידורים עשיר ומרתק 
לציבור  הוצע  מקומית  גאווה  שכולו 
לפי  והועלו  צולמו  שונים  וסרטונים 
לוח שעות קבוע. את הבוקר פותחים 
ספורטיבית  ועשייה  בהתעמלות 
הפעלות  עם  ממשיכים  בריאה, 
יצירה,  סדנאות  בהן  לילדים  שונות 
מוזיקליות  הפעלות  סיפור,  שעת 
להורים  יצירתיות  ופעילויות  שונות 
וילדים יחד. לוח השידורים מציע גם 
העשרה למבוגרים עם הדרכת הורים, 
ממיטב  שידורים  ועוד  תזונה  הדרכת 

המומחים בשלל נושאים.
חינם  חולקו  עשירות  פנאי  ערכות 
ערכות   - בעיר  משפחות  למאות 
ושעשועונים,  חידונים  ערכות  יצירה, 
וערכת  הפסח  לחג  לימודית  ערכה 

צביעה.
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משלוחי  מציעה  העירונית  הספרייה 
להגיע  יכול  שלא  למי  ספרים 

לספרייה.
חרום  וואטסאפ  קבוצת  נפתחה 
למתנ"ס שפועלת מהבוקר ועד השעה 
21:00 ונותנת מענים לנושאים שונים 
לכלל  העירוני  במוקד  מסתייעים  וכן 
בשליחת  להם  ומסייעים  התושבים 
הטפסים לביטוח לאומי על-ידי צוות 

הנהלת החשבונות של המתנ"ס.
לצוותים  והערכה  הוקרה  כאות 
חת  ללא  שלוחמים  הרפואיים 
לצוות  לשבת  עוגות  הוכנו  במגיפה, 
חמה  צהריים  ארוחת  ונתרמה  מד"א 
תחת  שכורע  לצוות  ליום,  אחת 

העומס.
צוות המתנ"ס מקפיד לשמור על קשר 
חם ואישי עם הורי ילדי החוגים, ילדי 
ומקיים  ההורים  וקבוצות  המעונות 
הדופק  לבדיקת  נשמע"  "מה  סבב 
הכללי ולאיתור צרכים ובמידה וישנם 

הם מקבלים מענה מיידי.
בנוסף צוות המתנ"ס מסייע בחלוקת 
חמ"ל  עם  יחד  לקשישים  מזון 
מרכז  של  והמתנדבות  המתנדבים 
הצעירים. זו אחת המשימות הנוגעות 
ביותר ללב בימים אלו בהם הקשישים 
מנותקים מבני משפחותיהם והגיחה 
את  מחממת  המתנדבים  של  הקצרה 

הלב במיוחד.
מ"מ ראש העיר ויו"ר הנהלת המתנ"ס, 
"אני  מלכה:  אוליאל  יהודית  עו"ד 
גאה מאוד בצוות המתנ"ס ובמנהלת 
עשייתם  על  כהן,  לימור  המסורה, 
הרבה בימים אלה למען כללי תושבי 
במהלך  רואים  אותה  עשייה  העיר, 
פשוטים  לא  ימים  אלה  כולה.  השנה 
עבור כולנו וחובתנו כחברה, כקהילה 
וכמרכז קהילתי לאפשר כמה שיותר 
על- לתושבים  ופעילויות  שירותים 

אף המגבלות".
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הכי קרוב לקהילה -אבל מרחוק
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של  בניהולה  שדרות,  מתנ"ס  צוות 
השבועיים  במהלך  קיים  כהן,  לימור 
מבוגרים  עם  שיחות  האחרונים 
וקשישים שלוקחים חלק בפעילויות 

השונות של המתנ"ס.
כמה  הצוות  אנשי  גילו  בשיחות 
או  תושב  לאותו  טוב  עשתה  השיחה 
תושבת ובמיוחד עכשיו, כשההנחיות 
סבים  בין  מפגשים  על  אוסרות 
על-מנת  ונכדיהם  לילדיהם  וסבתות 

שלא יידבקו.
"הבנו עד כמה חשוב ומחמם את הלב 
כשיש  כזאת,  בתקופה  שיחה  לקבל 
בלי  לבד,  שנמצאים  קשישים  המון 
הנכדים שהם כל כך אוהבים ורגילים 
היכולת  וללא  לביקור  שקופצים 
לצאת מהבית למועדונים, לקניות או 
סתם לבקר חברים", סיפרה מנכ"לית 

המתנ"ס, לימור כהן.

www.sderonet.co.il

 – סבתא  במבצע  המתנ"ס  פתח  לכן, 
"אמץ קשיש". המתנ"ס הוציא הודעה 
להצטרף  אליו,  לפנות  לתושבים 
בין  החיבור  את  ייצרו  והם  למבצע 
ההתנדבות  לקשישים.  מתנדבים 
שהמתנדבים  בכך  ביטוי  לידי  תבוא 
בשבוע,  פעמים  מספר  טלפון  ירימו 
הקשישים  של  שלומם  מה  לבדוק 
מתמודדים,  הם  ואיך  והמבוגרים 
וינעימו  סיוע  צריכים  הם  אם  יבדקו 

את זמנם בשעת הצורך.
שיוצאים  בעיר  מתנדבים  המון  ישנם 
מזון,  חלוקת  בקניות,  ומסייעים 
תרופות וכדומה, אך יש כאלה שמאוד 
לצאת  וחוששים  להתנדב  רוצים 
מענה  נותן  קשיש"  "אמץ  מהבתים. 
מעצמם  לתרום  כאלה  למתנדבים 

מבלי לצאת מהבית.
מעודדים  אנו  כך  שעל-ידי  "כמובן 

אחרי  גם  שיחזיק  דורי  בין  קשר 
גם  מאוד  לסייע  ויכול  התקופה 
ביטחוני",  רקע  על  חירום  בעיתות 

הוסיפה כהן.
אז מי שמעוניין להצטרף יכול לשלוח 
שדרות  למתנ"ס  בוואטסאפ  הודעה 
הצעירים  למרכז  או   052-2166102

העירוני 054-6621801.
על  בירך  דוידי,  אלון  העיר,  ראש 
"אוכלוסיית  ואמר:  הברוכה  היוזמה 
 60 בני  מבוגרים  וגם  השלישי  הגיל 
לא  כדי  יותר  להיזהר  צריכים  שכעת 
בבית,  היום  כל  נמצאים  להידבק, 
שמח  ואני  לבד,  נמצאים  חלקם 
לשוחח  יירתמו  שדרות  שתושבי 
אלו.  בימים  לעזר  להם  ולהיות  איתם 
החשיבה  על  למתנ"ס  הכבוד  כל 

והיוזמה".

 

 

המרגש גם אם הרכב לא הגיע אליהם.
במהלך האירוע הצטרפו לדוידי כתב 
והצלם,  בוקר,  אלמוג   ,13 חדשות 
השמחה  את  שהעבירו  חג'בי,  דניאל 
חי  בשידור  התושבים  של 

לכל עם ישראל.
שלו  מהצוות  ביקש  דוידי 
כאלו  נוספים  ימים  לארגן 
נוסף  אירוע  תוכנן  וכבר 
הכל  השבוע,  רביעי  ליום 
להנחיות  בהתאם  כמובן 

של משרד הבריאות.
"כיף לראות את התושבים 
שלנו ולהעלות לכולנו את 
"גם  דוידי,  אמר  המורל", 
תושבי  קשות  בתקופות 
לשמוח  יודעים  שדרות 
לנו.  שיש  מהטוב  וליהנות 

נמשיך לשרת
יחד  ולהקפיד  שלנו  התושבים  את 
מצילות  הן  כי  ההנחיות  על  איתם 

חיים".

מתנ"ס שדרות החל השבוע ביוזמה חשובה וערכית – "אמץ קשיש". תושבים 
של  המגבלות  בשל  ממשפחותיהם  שמבודדים  לקשישים  לסייע  המעוניינים 
נגיף הקורונה, יכולים ליצור קשר עם המתנ"ס ויחברו אותם לקשיש או קשישה.

"אמץ 
קשיש"

יוזמה בשדרות
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מרפאת עומר החל בהפעלת השירות 
החמודים  "לילדים  למטופליו:  וכתב 
הכללית  במרפאת  שמטופלים 
ההנחיות  לאור  שלהם–  ולהורים 
והבקשה  הקורונה  לווירוס  בהקשר 
שלא להגיע למרפאה קיבלתי מחשב 
הכללית  למערכות  גישה  עם  נייד 
מרחוק.  לכם  ולסייע  לנסות  ואשמח 
רפואית  בבעיה  ונתקלתם  במידה 
אפשר  איתי  להתייעץ  רוצים  ואתם 
בטלפון,  להתייעצות  תור  לקבוע 
בכל  או  בצ'אט,  איתי  לדבר  אפשר 
פאסה(,  זה  דואר  )יוני  אחרת  מדיה 
קטן  הכי  ספק  לכם  או  לי  יהיה  אם 
נזמין לבדיקה, בתקווה לימים טובים 

ובריאים יותר!"

אחד הדברים המרתיחים ביותר, יודע 
כל עצמאי ובעל עסק הוא לתת שרות 
ולחכות זמן רק או לא לקבל תשלום 
ככל  שרצתה  מה  בדיוק  זה  כלל. 
שהתגרשה  אישה  לעשות,  הנראה 
 - שחף  גיל  הדין  עורך  ידי  על  ויוצגה 
שחף  הדין  עורכי  חברת  של  בעליה 
ובבאר  באשדוד  משרדים  לה  ושות' 
ויתר  לא  שחף  שעו"ד  אלא  שבע- 
בגין  הטרחה  שכר  מלוא  את  וקיבל 
עבודתו ועבודת  צוות המשרד בהליך 

משפטי ארוך ומורכב.
פנתה  שנים  משלוש  למעלה  לפני 
האישה לשחף בבקשה כי ייצג אותה 
סכום  שילמה  היא  גירושיה,  בהליך 
פעוט של אלפי שקלים בודדים בלבד, 
לטפל  החל  המשרד  צוות  כאשר 
כלל  התיק  שלה.  הגירושין  בתביעת 
בהוצאה  הן  דיונים,  מעשרה  למעלה 
בבית  הן  ובערעורים,  בדיונים  לפועל 
הדין הרבני והן בבית המשפט לענייני 
ומצוותו  שחף  מעו"ד  ודרש  משפחה, 
שזכה  לאחר  עבודה.  שעות  מאות 
מה  כל  את  קיבלה  והאישה  בתיק 
מבעלה  מכך  יותר  ואף  לה  שהגיע 
את  לקבל  שחף  עו"ד  ביקש  לשעבר, 
אולם  מראש(  שסוכם  )כפי  שכרו 
האישה  התנערה  הרבה  להפתעתו 
בלית  מהתחייבויותיה.  לחלוטין 

לאישה  עיכב  שחף  עו"ד  ברירה, 
אצלה,  מבעלה  שקיבלה  כספים 
ופנה לבית משפט השלום להכריז כי 
להישאר  צריך  המועכבים  הכספים 
האישה  טרחה.  משכר  כחלק  אצלו 
שחף  עו"ד  נגד  תלונה  הגישה  מנגד 

בוועדת האתיקה לשכת עורכי הדין. 
התלונה  את  דחתה  האתיקה  וועדת 
מעבירה  שהיא  תוך  שחף  עו"ד  נגד 
'שלא  איפה  "יוצא  ברור,  מסר 
וועדת  יו"ר  כתבה   " כצעקתה' 
אורית  עו"ד  דרום  מחוז  של  האתיקה 
הסכם  הפרה  ."המתלוננת  סער 

שחף(  )עו"ד  הנילון  עם  טרחה  שכר 
)והיא  לטובתה  ארוכות  שנים  שעמל 
ומשלא  עבודתו(  טיב  על  הלינה  לא 
שילמה לו את שכר הטרחה הוא נאלץ 

לדאוג לעצמו".
והלקוחה  נגנזה  כאמור  התלונה 
את  לשלם  דבר  של  בסופו  הסכימה 
 190,000 של  בגובה   הטרחה  שכר 
בתיק  המוצלחת  עבודתו  בגין   ₪
התביעה  את  לנהל  צורך  שהיה  מבלי 

הכספית שהגיש עו"ד שחף. 

כללית החלה בהפעלת 
שירות "רופא אישי" מהבית

מה שמגיע-מגיע
לאחר למעלה משלוש שנים שניהל הליך משפטי מורכב עבורה - 

התנערה הלקוחה מתשלום לעורך הדין גיל שחף. הוא לא ויתר וזכה 
בשכר הטרחה בסך 190 אלף שקלים. 
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חודשים  מספר  במשך 
חורי  קארין  תכננה 
עסק  בעלת  קליינברג, 
לנשים  ראש  למטפחות 
השקת  את  משדרות 
רבות  עמלה  עליה  האביב  קולקציית 
אלא שוירוס הקורונה איים להרוס לה 
הכל  כולל קמפיין הצילומים שתוכנן 
החדשים  הדגמים  העלאת  לטובת 
שהתחיל  "מהרגע  האינטרנט.  לאתר 
תוכניות  מלא  הקורונה  סיפור  כל 
השתנו" מספרת ל'דין וחשבון' קארין 

הריאליטי  מתוכנית  לכולנו  שמוכרת 
"המרוץ למיליון", "הייתה לנו חופשה 
כי  ביטלנו  אבל  לתאילנד  מתוכננת 
שזה  הראשון  מהרגע  ברור  לנו  היה 
החמיר  זה  ליום  מיום  אבל  מסוכן 
ופתאום אני מוצאת את עצמי עוקבת 
החדשות  ההנחיות  אחרי  יום  כל 
לקיים  אוכל  אני  מתי  לראות  כדי 
החדשה  לקולקציה  הצילומים  את 
לי  שאין  מגלה  אני  ואז  העסק  של 
כולם  כי  הפרויקט   את  שיצלם  מי 
מוסיפה  מהקורונה"  חוששים  בצדק 

איתה  המלא  בראיון  קליינברג  חורי 
שיפורסם בגיליון לפני חג הפסח. 

אפשרית  דרך  בכל  מנסה  "כשאני 
אבל  הקולקציה  את  אליכן  להוציא 
קצת  עוד  לשים  מחליט  עולם  בורא 
שהוא  לי  ברור  קשיים.  קצת  ועוד 
לכן  אכתוב  שאני  כדי  זה  את  עושה 
אפשרי  שהכל  לכן  להראות  ואנסה 
ושאני אלחם עד שאשיג את מבוקשי 
את  שיתפה  לוחמת"   – אני  כזאת  כי 
עיכובים  עוד  "יש  הרבים,  עוקביה 
ארוך  וסיפור  המשלוחים  נושא  עם 
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לצלם ב צריכים  שהיו  הצלמים  כל  עם 
את הקולקציה הזאת - וזה כמובן לא 

יקרה!".
הוא  שלה  האכזבה  על  שקרא  מי 
הצלם אמנון ארד מנתיבות שהחליט 
"למרות  המשימה.  לטובת  להירתם 
הוא  אלו  בימים  מצלם  לא  שהוא 
לי  ולעזור  חיוך  לי  לעלות  החליט 
החדשה  הקולקציה  את  להוציא 
כדי  שיש  גבוהה  הכי  ברמה  אליכן 

שלא יהיה לי הפסד חס וחלילה".
יצאה  שואלים  אתם  אם  התוצאה, 

מושלמת וכמובן איך לא 
הקורונה.  ימי  באווירה 
הצילומים  לסט 
היא  שרשרת  ביער 
קולקציית  עם  התייצבה 
 ,2020 אביב  המטפחות 
מסכה וגם בירה קורונה. 
"אין ספק שזאת תקופה 
שמנהל  למי  קלה  לא 
שכל  שלי  המזל  עסק, 
מבוצעות  ההזמנות 
שלי  האתר  דרך 

ונשלחות בדואר. הדאגה שלי הייתה 
לציבור  תגיע  שלי  שהקולקציה 
היה  שהתגייס  הצלם  ובזכות  הנשים 

לי גם מה להעלות לאתר".

"מעולם לא סגרתי
 את המספרה"

לצד בעלי עסק רבים כמו קארין חורי 
אינטרנטית,  ומכירה  לשיווק  שעברו 
לשיתוק  הביאה  שהקורונה  ישנם 
מוחלט ובלי כל יכולת להתפרנס ויש 
איסור  שחל  תחומים  של  רחב  מגוון 
לצערי  "אני  לעבוד.  להמשיך  מוחלט 
לא יכול למכור תספורת כי את זה רק 
מספר  לעשות"  יודעות  שלי  הידיים 
הספר הוותיק משדרות 'שופן' , "יותר 
כספר,  עובד  שאני  שנה  משלושים 
נותרה  לא  שלי  המספרה  מעולם 
של  הקשים  בימים  אפילו  סגורה 
לתת  המשכתי  הביטחונית  המציאות 
"ברגע  מספר,  הוא  ללקוחות"  שירות 
שהתחילו הדיבורים על הנגיף שהגיע 
של  עניין  שזה  ברור  לי  היה  לישראל 

בעלי עסק רבים 
עברו לשיטות 
שיווק ומכירה 

אינטרנטיות כדי 
לשרוד את תקופת 

הקורונה אבל ישנם 
שהעבודה פסקה 

לחלוטין-הצלם 
יהב בביאן, הספר 

שופן, הקוסם מיסטו 
ואמנית הילדים שרי 

משתפים את 'דין 
וחשבון' בתחושות. 

וגם: קארין מהמרוץ 
למיליון ובעלת עסק 

למטפחות ראש 
מספרת על קמפיין 

קולקציית האביב 
שצולם איך לא 

באווירת הקורונה.  

נגיף הקורונה

עסקים
 בצל 

הקורונה



אבל  הזה  למצב  יגיע  שזה  עד  זמן 
כנראה שאין ברירה אחרת ואני מלא 

אמונה שהתקופה הזו תעבור".
יכולה  לא  שלך  שהמספרה  הבנת  מתי 

להמשיך להיפתח?
"בשבועיים הראשונים עוד המספרה 
אם  הגיעו  ולקוחות  פתוחה  נותרה 
אישית  אני  ביטולים.  מעט  לא  היו  כי 
לא חיכיתי שיצאו הנחיות מפורשות 
לגבי התחום שלי בגלל המגע הקרוב 
לפני  עוד  סגרתי  ולכן  הלקוחות  עם 
שיצאו ההנחיות כי ראיתי כבר שאין 
לקוחות  גם  לפתוח,  להמשיך  טעם 
חוששים וגם אני חושש, הרי אני בא 
הלקוח  איפה  תדע  ולך  ישיר  במגע 
שהגיע  לפני  במגע  היה  מי  ועם  היה 

אליי".
מה דעתך על ההחלטה ללכת לסגר?

צריכה  שהייתה  נכונה   "החלטה 
להתבצע כבר לפני שלושה שבועות. 
ברגע שהיה ברור שזה הגיע לישראל 
סגר,  של  בפעולה  לנקוט  חייבים  היו 
הרי גם ככה אנחנו כבר מושבתים אז 
היה צריך לנצל את זה כדי לעשות את 
זה שלושה שבועות ולסיים עם זה, מי 
שנמצא נשא של הוירוס שילך להסגר 
ומי שבריא יוכל להמשיך, לצערי הכל 

קרה לאט".
מבחינה  כזו  תקופה  שורדים  איך 

לאנשי  אבטלה  דמי  על  הכריז  לאומי 
שעבד  למי  רק  אבל  הבמה  אומנויות 
חשבונית,  עם  מסודר  עבודה  במקום 
אבל  בתחום  שעובדים  רבים  ישנם 
שבינתיים  לקוחות  של  הזמנות  לפי 
ביטלו את חודש מרץ ואפריל. "אנחנו 
שגורם  מה  וזה  וודאות  באי  נמצאים 
שלי  החברים  כל  אצל  שקט  לאי 
אומנית  מספרת  בתחום"  שעובדים 
שרי&ברי(  )מהצמד  שרי  הילדים 
אישית  "אני  שדרות.  תושבת 
שומעת  אני  אבל  שאסתדר  מאמינה 
שעובדים  שלי  עמיתים  מעט  מלא 
נותרו  פשוט  שהם  הילדים  בתחום 
היו  הם  כי  בסיסי  משהו  פרנסה,  בלי 
היו  אליה  יומיומית  בעבודה  תלויים 
העבודה,  שהופסקה  וברגע  יוצאים 
כרגע  הפרנסה.  גם  מיידית  הופסקה 
לקוות  רוצה  ואני  ברור  לא  דבר  שום 
עסקים  אותם  את  תפצה  שהמדינה 
יתעשר  לא  אחד  אף  במשהו,  קטנים 
מעין  להם  שיהווה  סכום  אבל  מזה 
המשפחה  את  לפרנס  מינימום  שכר 

ולעבור את התקופה".
מתי הבנת שלא תוכלי להמשיך להופיע 

בהצגות ולחגוג לילדים יום הולדת?
"מהרגע הראשון היה לי ברור שאנחנו 
אני  אבל  פשוטה  לא  תקופה  לקראת 
מודה כל עוד לא אסרו והורים דרשו 

כלכלית?
מהר  יגמר  שזה  מקווה  מאוד  "אני 
להסתובב  ימשיכו  אנשים  אם  אבל 
לא  הנהלים  על  יקפידו  ולא  כרגיל 
יקרה  לא  אחד  חודש  זה  אם  נצליח, 
להיות  עלול  זה  מעבר  זה  אבל  כלום 
צריך  הכספי  הפיצוי  לגבי  בעייתי. 
לתושבי  פיצוי  מדובר  שלא  לזכור 
הדרום בגלל המצב הביטחוני מדובר 
בבעיה שנמצאת בה כל המדינה ואין 
את הכסף הזה. בוא נאמר אף אחד לא 
לשרוד  כדי  סיוע  אבל  באמת  יפוצה 

את התקופה אני מאמין שיינתן".

"הרבה ילדים עצובים 
כי חגיגת יום ההולדת 

בוטלה"  
בידור  הוא  מאוד  שנפגע  תחום  עוד 
ימי  והפעלות  הצגות  שכולל  הילדים 
לא  פועלים  הדרום  באזור  הולדת. 
אחת  שבבת  ואומנים  מפעילים  מעט 
רבים  עובדים  בעוד  פעילותם,  עצרו 
יצאו לחל"ת קיים בלבול גדול מי ידאג 
הביטוח  אומנם  הקטנים,  לעצמאים 

כמובן שהגעתי, ברגע שיצאה הנחיה 
ויזמתי  חיכיתי  לא  לעשר  להגביל 
שיחות דחייה כדי לא לסכן אף אחד. 
צריך להבין שמדובר באחת התקופות 
העמוסות בשנה. למזלי הצלחתי עוד 
שלוש  אבל  בפורים  הצגות  לקיים 
הצגות להמשך החודש בוטלו וכך גם 
מרץ  לסוף  שתוכננו  ההולדת  ימי  כל 
ואפריל, לגבי חודש מאי אף אחד לא 

יודע מה יהיה".
מאוכזבים  בילדים  נתקלת  הסתם  מן 

שלא יכולים לחגוג יום הולדת?
"ברור. הרבה ילדים עצובים כי חגיגת 
להם  הסתם  מן  בוטלה.  ההולדת  יום 
בסופו  אבל  זה  את  לקבל  יותר  קשה 
של דבר הם מבינים. מהרגע הראשון 
מה שעשיתי היה לקיים שיחות וידאו 
אותם  לעודד  כדי  הילדים  כל  עם 
על  לשמור  כל  קודם  מהם  ולבקש 
יקפידו  שלהם  שבבית  לדאוג  עצמם, 
שאחרי  הבטחתי  וכמובן  הכללים  על 

שהכל יגמר נגיע לחגוג להם".
מה דעתך על הסגר?

צעד  סוף.  סוף  קרה  שזה  ה'  "ברוך 
לצערי שהיה מחייב מהרגע הראשון. 
את  העסקים  לרוב  השביתו  כבר  הרי 
הטעם  את  מבינה  לא  אז  העבודה, 
שאם  ספק  לי  אין  זה.  את  לעכב 
שבועיים- במשך  בבית  נישאר  כולנו 

ננצח  הגדול  הקושי  אף  על  שלושה, 
רגילים.  לחיים  ונחזור  הקורונה  את 
אגב, אם יש רגע שאני ממש מחכה זה 

לחזור לשמח ילדים!". 

"אין כנראה קסם שיעלים 
את הקורונה"

מכירים  אתם  חמואל  אלקנה  את 
כובעים-  בשני  שנה  עשרים  כבר 
כדי. והשני  הקוסם"  כ"מיסטו  האחד 

במועדוני  ומסיבות  באירועים  גי' 
שלו  במקרה  גם  הדרום.  של  הבילוי 
את  לחלוטין  לעצור  גרמה  הקורונה 
הפעילות. "אין ספק שוירוס הקורונה 
הגיע בעיתוי לא טוב כי תקופת פורים 
ולפני פסח זאת תמיד תקופה עמוסה 
קצת  לעבוד  הצלחתי  באירועים. 
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לאנשי  אבטלה  דמי  על  הכריז  לאומי 
שעבד  למי  רק  אבל  הבמה  אומנויות 
חשבונית,  עם  מסודר  עבודה  במקום 
אבל  בתחום  שעובדים  רבים  ישנם 
שבינתיים  לקוחות  של  הזמנות  לפי 
ביטלו את חודש מרץ ואפריל. "אנחנו 
שגורם  מה  וזה  וודאות  באי  נמצאים 
שלי  החברים  כל  אצל  שקט  לאי 
אומנית  מספרת  בתחום"  שעובדים 
שרי&ברי(  )מהצמד  שרי  הילדים 
אישית  "אני  שדרות.  תושבת 
שומעת  אני  אבל  שאסתדר  מאמינה 
שעובדים  שלי  עמיתים  מעט  מלא 
נותרו  פשוט  שהם  הילדים  בתחום 
היו  הם  כי  בסיסי  משהו  פרנסה,  בלי 
היו  אליה  יומיומית  בעבודה  תלויים 
העבודה,  שהופסקה  וברגע  יוצאים 
כרגע  הפרנסה.  גם  מיידית  הופסקה 
לקוות  רוצה  ואני  ברור  לא  דבר  שום 
עסקים  אותם  את  תפצה  שהמדינה 
יתעשר  לא  אחד  אף  במשהו,  קטנים 
מעין  להם  שיהווה  סכום  אבל  מזה 
המשפחה  את  לפרנס  מינימום  שכר 

ולעבור את התקופה".
מתי הבנת שלא תוכלי להמשיך להופיע 

בהצגות ולחגוג לילדים יום הולדת?
"מהרגע הראשון היה לי ברור שאנחנו 
אני  אבל  פשוטה  לא  תקופה  לקראת 
מודה כל עוד לא אסרו והורים דרשו 

כמובן שהגעתי, ברגע שיצאה הנחיה 
ויזמתי  חיכיתי  לא  לעשר  להגביל 
שיחות דחייה כדי לא לסכן אף אחד. 
צריך להבין שמדובר באחת התקופות 
העמוסות בשנה. למזלי הצלחתי עוד 
שלוש  אבל  בפורים  הצגות  לקיים 
הצגות להמשך החודש בוטלו וכך גם 
מרץ  לסוף  שתוכננו  ההולדת  ימי  כל 
ואפריל, לגבי חודש מאי אף אחד לא 

יודע מה יהיה".
מאוכזבים  בילדים  נתקלת  הסתם  מן 

שלא יכולים לחגוג יום הולדת?
"ברור. הרבה ילדים עצובים כי חגיגת 
להם  הסתם  מן  בוטלה.  ההולדת  יום 
בסופו  אבל  זה  את  לקבל  יותר  קשה 
של דבר הם מבינים. מהרגע הראשון 
מה שעשיתי היה לקיים שיחות וידאו 
אותם  לעודד  כדי  הילדים  כל  עם 
על  לשמור  כל  קודם  מהם  ולבקש 
יקפידו  שלהם  שבבית  לדאוג  עצמם, 
שאחרי  הבטחתי  וכמובן  הכללים  על 

שהכל יגמר נגיע לחגוג להם".
מה דעתך על הסגר?

צעד  סוף.  סוף  קרה  שזה  ה'  "ברוך 
לצערי שהיה מחייב מהרגע הראשון. 
את  העסקים  לרוב  השביתו  כבר  הרי 
הטעם  את  מבינה  לא  אז  העבודה, 
שאם  ספק  לי  אין  זה.  את  לעכב 
שבועיים- במשך  בבית  נישאר  כולנו 
ננצח  הגדול  הקושי  אף  על  שלושה, 
רגילים.  לחיים  ונחזור  הקורונה  את 
אגב, אם יש רגע שאני ממש מחכה זה 

לחזור לשמח ילדים!". 

"אין כנראה קסם שיעלים 
את הקורונה"

מכירים  אתם  חמואל  אלקנה  את 
כובעים-  בשני  שנה  עשרים  כבר 
כדי. והשני  הקוסם"  כ"מיסטו  האחד 
במועדוני  ומסיבות  באירועים  גי' 
שלו  במקרה  גם  הדרום.  של  הבילוי 
את  לחלוטין  לעצור  גרמה  הקורונה 
הפעילות. "אין ספק שוירוס הקורונה 
הגיע בעיתוי לא טוב כי תקופת פורים 
ולפני פסח זאת תמיד תקופה עמוסה 
קצת  לעבוד  הצלחתי  באירועים. 
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בקטגוריה  נמצא  אני  שלי  במקרה 
למעשה  ובמה,  בידור  אירועים,  של 
שכולם  כמו  למה,  וזה  יחד  הענף  כל 
מכירים אותי כבר הרבה שנים עושה 
מיסטו,  השם  עם  קסמים  מופעי 
שאני  נוסף  ותחום  די.גי'   אני  בנוסף 
אין  וידאו.  עריכות  זה  ממנו  מתפרנס 
מבחינה  פשוט  לא  שזה  ספק  בכלל 
כלכלית למי שמתפרנס רק מהתחום 
כרגע  שלי  היחיד  המזל  כמוני.  הזה 
מהתחום  להתפרנס  זמן  לי  שהתפנה 
עריכת  וזה  בו  עוסק  שאני  השלישי 
לוגו  יצירת  לעסק,  שיווק  קליפ 
שהרבה  חושב  ואני  וכו'  מונפש 
כדי  אלה  בימים  לזה  זקוקים  עסקים 

למשוך קהל דרך הרשת".
כיצד אתה נערך לקראת ההמשך?

הקשקש  על  כנראה  הייתי  בפורים, 
נעצר"  הכל  בום  פורים  שנגמר  ואיך 

מספר השבוע חמואל.
להעלים  קסם  איזה  אין  ותיק,  כקוסם 

את הקורונה?
כנראה  נמצאים  הקוסמים  "גדולי 
"אין  בחיוך,  מסביר  הוא  בבידוד" 
את  להעלים  שיכול  קסם  כנראה 
הקורונה. אבל אתה יודע מה מצחיק 
מיני  כל  ברשתות  קורא  אני  אותי, 
מדענים ורבנים שמספרים שהם ידעו 
לקרות,  הולך  שזה  שנים  לפני  זה  על 
אם ידעתם למה לא אמרתם? זה מה 

שנקרא חוכמת הבדיעבד".
אבל קצת יותר ברצינות איך מסתדרים 

כלכלית בתקופה כזו?
נעצר.  הכל  יודעים  שכולם  "כמו 

נגיף הקורונה
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"אני חושב שאף אחד לא באמת יודע 
אנחנו  תקופה  של  זמן  משך  לאיזה 
שהוזמנו  אירועים  עשרות  הולכים. 
התבטלו,  מרץ-אפריל  לחודשים 
לגבי חודש מאי חלק ממנו זה תקופת 
הוזמן  כן  אבל  אירועים  שאין  העומר 
הורים  הולדת,  ליום  קסמים  מופע 
לא  אני  מקדמה  לי  לשלם  שאמורים 
אצטרך  כך  אחר  תדע  לך  כי  לוקח 
אני  ויבוטל.  במידה  לכולם  להחזיר 
בכל מקרה אופטימי וכמו כולם מנצל 
ומקווה  ולילדים  לאישה  הזמן  את 

לטוב".

"כבר ביום הראשון 
קיבלתי ביטולים של 

חתונות"
אחד  הוא  כידוע  האירועים  ענף 
שעובד  מי  וכל  העיקריים  הנפגעים 
הבולטים  בין  פרנסה.  ללא  נותר  בו 
תעסוקה  חסרי  שנותרו  הצלמים  הם 
בר  חתונות,  של  ביטולים  בעקבות 
מלא  היה  שלנו  "היומן  מצווה.  ובת 
ברגע  העומר,  תקופת  ועד  מרץ  כל 
שהודיעו שהילדים לא הולכים לבית 
שכל  האסימון  לי  נפל  כבר  הספר 
האירועים שאני מתכנן לצלם יבוטלו" 
"כבר  צלמים.   y-מ בביאן  יהב  מספר 
של  ביטולים  קיבלתי  הראשון  ביום 
חתונות, גם שהייתה מגבלה של 100 
החגיגה,  את  לקיים  רצו  לא  אנשים 
חלקם אולי קיימו חופה אבל דחו את 

האירוע לתקופה שהכל יהיה רגוע".
איך מתמודדים כעת כלכלית?

"כרגע אנחנו קודם צריכים להתאפס 
הולכים  כנראה  שאנחנו  ולהבין 
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איבדנו  אומנם  קצרה,  לא  לתקופה 
שעד  הזו  בתקופה  אירועים  מלא 
יש  כך  שגם  כראה  שלנו  והמזל  פסח 
אירועים  שאין  העומר  תקופת  את 
עבודה,  יש  להגיד  חייב  אני  כן  אבל 
והרבה  לתורה  עליות  טראש,  צילומי 
עבודות עריכת וידאו. אנחנו לא לבד 
להתמודד,  ונצטרך  הזו  בסיטואציה 
אם זה יימשך גם אחרי תקופת העומר 
גדולה.  בבעיה  נהיה  בהחלט  אנחנו 
שנדחו  האירועים  כל  מבחינתי  אגב, 
אני  במאי  לעבוד  נחזור  במקרה  אם 
וללקוחות  לי  יסתדר  זה  אם  יודע  לא 
משהו  גם  זה  מלא,  היומן  כי  התאריך 

שנצטרך לתת לו מענה".
משדרות  עסק  לבעל  גדול  הקושי  כמה 
סבבי  בכל  הפסדים  ספג  כך  שגם 

ההסלמה?
לא  בהתחלה  שאמרנו  מה  "זה 

סבב  ועוד  סבב  עוד  עברנו  מספיק 
שבמקרה  רק  הקורונה  עכשיו  מגיע 
בניגוד  רב.  זמן  להימשך  יכול  זה  הזה 
למצב ביטחוני כאן באמת אין את מי 
אני  שבה  מלחמה  לא  זה  להאשים, 
לא  אנחנו  כי  המדינה  את  מאשים 
מהסבבים,  הפסדים  לספוג  צריכים 
ברירה  ואין  עולמית  מגפה  זה  פה 
ההפסד  עם  להתמודד  נצטרך  כולנו 
יכולה  המדינה  להסתדר.  ולנסות 
 ,4000 של  נגיד  בסכום  לסייע  כמובן 
אחד  אף  להתקיים  כדי  רק   5000
פיצוי  שיהיה  חושב  לא  באמת 
צריכה  שהמדינה  מה  כל  להפסדים, 
יכולת  לאנשים  לתת  זה  לעשות 
בסיסית ביותר לפרנס את המשפחה. 
אני רוצה לקוות שכולנו נצא בריאים 
לצלם  לחזור  וכמובן  הזו  מהתקופה 

שמחות כי אין כמו השמחות שלנו".

נגיף הקורונה
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הביטחונית  שהמציאות 
השגרה  את  מפרה 
העוטף,  וישובי  בשדרות 
העירונית  החינוך  מערכת 
מספיק  צברה  כבר 
המעבר  את  לעשות  כדי  ניסיון 
שהופרה  השגרה  ולהתמודד.  החד 
לא  הפעם  האחרונים  בשבועיים 
אבל  הביטחונית  למציאות  קשורה 
מוכרים,  מאפיינים  מעט  לא  בה  יש 
יכולת  בלי  ממושכת  ישיבה  בעיקרה 
השעשועים  בגן  להתאוורר  לצאת 
הקרוב.  "כל תקופה כזו היא מורכבת 
נכנסנו  כי  שונה  היא  הפעם  כי  אם 
את  יודע  לא  אחד  שאף  לתקופה 

אורך הזמן שלה" מסבירה יפית חסן, 
מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי 
בעיריית שדרות מזה 6 שנים. "אנחנו 
הרווחה  על  שאמון  מוסד  למעשה 
סוף  ועד  מהגן  הילדים  של  הנפשית 
התיכון, בשוטף מתמודדים עם מגוון 
רחב של נושאים שמן הסתם קשורים 
בשדרות  הביטחונית.  במציאות 
האחרות  הרשויות  לכל  בניגוד 
מתמשכת  לטראומה  תוכנית  פועלת 
אתה  כאן  שגדלים  הילדים  אצל  כי 
לזהות  כדי  מומחה  להיות  צריך  לא 
גם  אנחנו  לכן  שקיימת  הדריכות  את 

צריכים כל הזמן להיות במעקב".
מתהלכים  תמיד  בשדרות  מבוגרים 

חירום,  למצב  ומוכנות  מתח  בתחושת 
כמה זה אצל הילדים?

"אצל מבוגרים אתה יכול לשמוע את 
מעט  לא  אותם  שמעסיק  הזה  השיח 
למצב  הזו  המוכנות  את  שגרה,  בימי 
הם  שהתרגלו  מרוב  לצערי  חירום, 
יודעים מהר לעשות את המעבר, אצל 
אומרת  זאת  נראה,  יותר  זה  ילדים 
לך  לומר  זה   על  לדבר  יכול  מבוגר 
מעבר  לקראת  ציפייה  ברמת  שהוא 
זה  את  רואה  אתה  ילדים  לחירום, 
הזמן  כל  הם  שלהם,  גוף  בהבעות 
פעילים, הם פחות מדברים ומשדרים 
שלהם  הגוף  הבעיות  דרך  זה  את 
לאורך  ממש  זה  את  רואים  ואנחנו 

מאת: אורי גבאי  // צילומים: יח"צ

כ

מערכת החינוך בשדרות מורגלת אומנם בחירום 
אבל משבר הקורונה מאלץ גם את התלמידים וגם 
את ההורים להתמודד עם מציאות ארוכה וממושכת 
בבית. בראיון ל'דין וחשבון' מסבירה יפית חסן, מנהלת 
השירות הפסיכולוגי החינוכי כיצד הם ממליצים 
להתמודד עם הילדים בבית, חשיבות שיחות הוידאו 
בין התלמידים וכיצד נערכים ליום שאחרי. 

שאנחנו  הטיפולי  במענה  הדרך  כל 
נותנים".

האחרונים  בשבועיים  כאמור, 
בגלל  הפעם  שוב  הופרה  השגרה 
חסן  של  לדבריה  הקורונה.  נגיף 
נדרשו  הם  הראשון  מהרגע  כבר 
מתן  של  בעיקר  חדשות  להיערכות 
מענה להורים. "פתחנו קו חם להורים 
עשרות  מקבלים  אנחנו  ובאמת 
שמתקשרים  הורים  של  פניות  
הקושי  שלהם,  בקשיים  ומשתפים 
שונה  הורים  אצל  נתקלים  שאנחנו 
בסבבי  נתקלים  שאנחנו  מהקשיים 
להתמודד  המרכזי  הקושי  ההסלמה, 
לשמור  מהם  מבקשים  אנחנו  בבית, 

על  לשמור  קשה  ולהורים  שגרה  על 
שגרה לאורך זמן אז הם שואלים מה 
לדרוש  כמה  להקפיד,  כמה  לעשות? 

את השגרה הזו וכמה לשחרר".
כמה צריך להקפיד בימים אלו?

כמה  מבין  לבחור  היא  שלנו  "עצה 
אופציות. אי אפשר לצפות מההורים 
בדעה  אנחנו  לכן  אחוז  מאה  להיות 
שצריך לבחור על מה אנחנו מקפידים 
ועל מה אנחנו משחררים. אני אומרת 
שלוש  להציב  אלינו  שפונים  להורים 
אפשרויות ולומר אלה הגבולות שלי 
ועליהם אני אתעקש. כל הורה עושה 
את הבחירה שלו בסופו של דבר, יש 
בבוקר  יקום  שהילד  לי  חשוב  שיגיד 

הורה  בבית,  פיג'מה  עם  יסתובב  ולא 
יגיד לי חשוב שהילד יעשה את  אחר 
יום,  כל  שולח  שהמורה  המטלות 
הורה אחר יקפיד על סידור אחר, כל 
הוא  ואיפה  הגבולות  את  בוחר  הורה 
שם אותם אבל כן יש חשיבות  לבחור 
מצפה  לא  אחד  אף  הדברים.  את 
מההורים להיות מושלמים גם הם בני 

אדם".
מדובר בשגרה מאוד ארוכה?

"נכון מאוד וזה משהו חדש ולא רגיל 
אומרת  שוב  אני  לכן  ההורים  לכל 
שיותר  כמה  לנסות  יש  כתפיסה 
ספר  בבית  לשגרה,  קרובים  להיות 
בבית  אם  גם  אז  שעות   6 לומר  הילד 

"
אנחנו צריכים 
להסביר לילדים 
על הקורונה 
בשפה שלנו

נגיף הקורונה



על  עבודה  של  מסוימת  שגרה  תהיה 
הרבה  לצד  המורים  של  המטלות 
אף  גמור,  בסדר  זה  בחירה   חופש 
הורה לא צריך להרגיש אשמה חלילה 

שהוא לא בסדר".
כבר  משדרות  הילדים  לכל,  בנוסף 
והם  שגרה  שבירת  פעמים  המון  חווים 
אחר,  מקום  מכל  יותר  לשגרה  זקוקים 

כמה זה משפיע?
"אין ספק שהילדים של שדרות חווים 
מקום  מכל  יותר  השגרה  שבירת  את 
עוד  היה  שעבר  בחודש  רק  אחר, 
סבב הסלמה והשגרה בבית ספר עם 
החברים עושה להם טוב. גם בתקופה 
חרדות,  אצלם  שצפות  מסתבר  הזו 
על  להם  לומר  כיצד  שואלים  הורים 
נגיף הקורונה, אגב גם ההורים חרדים 
לילדים  לתת  שצריך  אומרים  ואנחנו 
מידע אמין ומדויק על הקורונה, הרבה 
פעמים הם יכולים לפגוש את המידע 
בצורה מעוצמת. החדשות השוטפות 
גם מציפות ואנחנו ממליצים לעשות 
לחשוף  שפחות  וכמה  במינון  לזה 
הקורונה,  על  לחדשות  הילדים  את 
ועוד  חולה  עוד  על  שומע  ילד  כאשר 
חולה הוא לא יודע לפרש את זה נכון 

והחרדה יכולה להתעצם".
המידע  את  להעביר  ממליצה  את  כיצד 

לילדים?
לילדים  להסביר  צריכים  "אנחנו 
כל  קודם  שלנו,  בשפה  הקורונה  על 
שזו  כך  על  במסרים  להרגיע  חשוב 
שהיא  אותה,  נעבור  שכולנו  מחלה 

הספר  בתי  לכל  ממליצים  "אנחנו 
בשדרות לשמור על קשר חברתי בין 
באפליקציית  שיחות  דרך  הילדים 
החברתי  בעניין  רואים  אנחנו  זום, 
על  לשמור  ברצון  חשוב  נושא 
המון,  תורם  החברתי  הכלי  השגרה. 
מספיק לראות את הילדים רואים את 
אצלם  מעלה  זה  המסך  דרך  החברים 
חיוך והתרגשות גדולה. יש כמובן עוד 
רעיונות כמו שיתוף תמונות וחוויות, 

אני חושבת שהילדים צמאים לזה".
אגב, המציאות הנוכחית הובילה הורים 
לתהות מה עדיף, המציאות הביטחונית 

או המצב הנוכחי? 
מציאות  לבחור  רוצה  לא  אחד  אף 
תושב  אתה  אם  ובטח  מורכבת  כזו 
רוצה  לא  בטח  אתה  והעוטף  שדרות 
להגיע למצב שאתה צריך לבחור בין 
הקורונה,  לבין  הביטחונית  המציאות 
המציאות  את  לא  רוצים  לא  אנחנו 
שהורים  בהחלט  אבל  זו  את  ולא  הזו 
טבעי  באופן  הם  כי  זה  את  אומרים 
מעדיפים  שהם  מתכוונים  בעיקר 
אני  להם.  מוכרת  שהיא  שגרה 
ממקום  באה  הזו  שהתהייה  חושבת 
יודעים  הביטחונית  שבמציאות 
מי  ומול  נגמר  זה  מתי  יותר  או  פחות 
כי  שונה  משהו  זה  וכאן  ההתמודדות 
אתה לא יכול לצאת מהבית ואם אתה 
להדביק  יכול  מי  יודע  לא  אתה  יוצא 
יודע  באמת  לא  אחד  אף  גם  אותך,  

מתי זה יגמר".

פחות מסוכנת גם לילדים וכמובן על 
על  ולשמור  בבית  להישאר  חשיבות 

כל הכללים".
מה יהיה ביום שאחרי, כמה יהיה קשה 

לילדים לחזור לשגרה?
קשה  יהיה  שכרגע  טובה  שאלה  "זו 
לענות עליה, כרגע לא ברור לנו עדיין 
דברים  שאחרי,  היום  יהיה  זה  מתי 
שזו  לך  לומר  יכולה  ואני  משתנים 
סוגיה שמעסיקה את כולם במערכת 
הפסיכולוגית. אנחנו בהחלט חושבים 
צפוי  כי  שאחרי  ביום  נפגוש  מה  על 
מורכבויות  מלא  עם  להתמודד  לנו 
אם זה מורכבות חברתית שזה משהו 
מורכבויות  לילדים,  משמעותי  מאוד 
שככל  לנו  ברור  משמעות.  הרבה  עם 
יותר  ניתקל  אנחנו  יעבור  שהזמן 
גם  אנחנו  למענה.  שיידרשו  קשיים 
לא  אני  הקשיים,  את  ללמוד  נצטרך 
רואים  שאנחנו  הקשיים  אם  יודעת 
איתם  שנתמודד  הקשיים  אלה  היום 
אנחנו  חודש,  ובעוד  שבועיים  בעוד 
גם מפיקים המון סרטוני הסברה וגם 
עומדים לרשות ציבור ההורים שלהם 
לחלוטין  אני   . שאלות  הרבה  יש 
מעט  לא  אותנו  מעסיק  שזה  אומרת 
אבל כרגע אנחנו צריכים לתת מענה 
הרבה  ולשמחתי  הנוכחית  למציאות 
לא  שזה  למרות  מגויסים  הורים 

פשוט".
אפשר  איך  החברתי,  הנושא  את  ציינת 
בימים  חברתית  שגרה  על  לשמור 

כאלה?
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ילדי גנים משדרות, שוב הופרה השגרה שלהם מנהלת השירות הפסיכולוגי יפית חסן בהרצאה
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שפרץ  הקורונה  משבר  בעקבות 
המשק,  להשבתת  והוביל  לחיינו 
בעלי עסקים רבים נאלצים לסגור 
ולהתמודד  עבודתם  מקום  את 
לעתידם  בנוגע  רבות  שאלות  עם 
ביום  הצפוי  והנזק  המקצועי 
הסוכנות  לכך,  בהתאם  שאחרי. 
ובינוניים  קטנים  לעסקים 
דרום,  מרחב  מעוף  באמצעות 
ברגעים  גם  מענה  לתת  ממשיכים 
אלה ואף פתחו קו חירום לעסקים 
בו יועצים ויועצות עסקיים נותנים 
לסייע  בכדי  ושירותים,  מענה 
הצפויים  הנזקים  את  ולמזער 

במגזר הפרטי והעסקי. 
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ועסקים  שובת  שהמשק  בזמן 
למרות  איך  תוהים  רבים  נסגרים, 
המצב.  את  לייעל  ניתן  הקושי 
כחלק מהפעילות הרחבה והענפה 
פזורים  סניפיה  אשר  מעוף  של 
מערך  ומציעים  הארץ  ברחבי 
ייעוץ,  שירותי  של  ומקצועי  מקיף 
בתחילת  ליזמים  והדרכה  ליווי 
ובינוניים.  קטנים  ולעסקים  הדרך 
המענה  אלו  בימים  גם  כי  הוחלט, 
העסקים  בעלי  עבור  והסיוע 
הוא  כן  ועל  חשוב,  הוא  הקטנים 

יימשך באופן מקוון.
של  וההנחיות  מאחר  כך,  בתוך 

אורי גבאי

משרד הבריאות אוסרות להתכנס 
סניפי  אנשים,  עשרה  מעל 
הדרכות  לקיים  ימשיכו  מעוף 
וסדנאות ולהעניק כלים פרקטיים 
באופן  המצב,  עם  להתמודדות 
דיגיטלי. כמו כן, באתר האינטרנט 
של מעוף דאגו לרכז את כל הכלים 
העסקים  ולבעלי  ליזמים  שיעזרו 

להתמודד עם משבר הקורונה. 
לאור המצב, נפתח קו חירום עבור 
החירום  קו  דרך  עסקים.  בעלי 
צוות ההדרכה של מעוף ממשיכים 
והיזמים  העסקים  לבעלי  להעניק 
והכוונה  אישי  ליווי  תמיכה, 
המצב  עם  בהתמודדות  מקצועית 
החדש. וכן, סיוע בבקשות הלוואה 

בערבות המדינה לנפגעי הקורונה. 
מרחב  מעוף  מנהל  מחלב,  אפי 

דרום:
מי  אלו,  בימים  כי  לומר  "חשוב   
העיקרית  הפגיעה  את  שסופגים 
בעלי  אלו  הקורונה  ממשבר 
והבינוניים,  הקטנים  העסקים 
הבריאות  משרד  הנחיות  פי  שעל 
מקום  את  לסגור  נאלצו  רובם 
המשבר,  תחילת  מאז  עבודתם. 
לסייע  פועלים  במעוף  אנו 
סניפי  כל  העסקים.  בעלי  לכל 
לטיפול  פועלים  במרחב  מעוף 
ומסייעים  העסקים  של  בפניות 
ומימון  מענקים  בקשות  בהגשת 
מהממשלה. כולי תקווה שהמשבר 

על רקע משבר הקורונה הסוכנות לעסקים קטנים 
ובינוניים במשרד הכלכלה באמצעות מעוף מרחב דרום 

פתחו קו חירום לעסקים קטנים ובינוניים .

ומי ידאג 
לעסקים 
הקטנים?

לימי  ונחזור  במהרה,  לסיומו  יגיע 
שגרה". 

עבור  ריכזו  מעוף  של  המומחים 
טיפים,  חמישה  העסקים  בעלי 
המשבר  את  לעבור  כדי  זהב  כללי 

הנוכחי: 
הזדמנות-  גם  הוא  משבר  כל   .1
העסק  כיצד  עצמכם  את  שאלו 
לצרכים  לסייע  יכול  שלכם 
קהל  בשוק:  שנוצרו  החדשים 
עבודה  חששות,  עם  קהל  בבידוד, 

מרחוק, התמודדות במשפחה.
2. השוק סובל מבעית חוסר בציוד 
לכם  יש  האם  בדקו  ומוצרים- 
שיכולים  וציוד  מוצרים  במלאי 

להוות תחליף לחוסר בשוק?

זה  מצטמצמת?  הפעילות   .3
להקטין  בית:  בדק  לעשות  הזמן 
לשפר  העסק,  את  לייעל  הוצאות, 

את הסדר והארגון בעסק.
4. המשבר יהיה ארוך ויחייב חמצן 
לצמצם  צריך  זמן:  לאורך  פיננסי 
עלויות לא הכרחיות, לנהל תזרים 
ולנסות  וקפדני  מסודר  מזומנים 
או  בנקים  נוסף-  אשראי  להשיג 

קרנות.
מצטמצם?  לחו"ל  השיווק   .5
שיווק  והעמיקו  מכירות  הגדילו 

ללקוחות בארץ. 
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Jobs

Jobs
טבחים/ות

עובדים לחדר אוכל
עובדי ייצור

מפעילי מכונות
מסגרים / רתכים

נהגים עד 12 טון / מעל 12 טון
מהנדסי כימיה / פלסטיקה
אחראי משמרות בתעשייה

אחראי משמרות לילה
מנהלות חשבונות סוג 2-3

נתיבות, שדרות ירושלים (בנק הפועלים לשעבר)
טל: netivot@amirjobs.co.il | 073-7897246 |     : עמיר ג‘ובס בע“מ
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עם  ההתמודדות  של  בעיצומה  אנו 
מגפת ה'קורונה' אשר מתמקדת כיום 
והטלת  המגפה  התפשטות  במניעת 

סגר חלקי על תושבי מדינת ישראל. 
לסגירת  שבועיים  מציינים  אנו  היום 
המסגרות החינוכיות, גנים ובתי ספר, 
ובעצם עברנו הלכה למעשה ללמידה 

מלאה בבית.
ברגע  ללחץ  נכנסו  רבים  הורים 
של  ללמידה  האחריות  כי  שהבינו 
להם  ואין  אליהם,  עוברת  הילדים 
כלים בסיסיים להתמודד עם הילדים 
בבית לאורך תקופה ארוכה. הוצפתי 
בעשרות שאלות ובקשות לעזרה בכל 

דרכי התקשורת. 
להורים  מעשי  מדריך  כתבתי 
הביתית  הלמידה  עם  להתמודדות 
נבוכים'  הורה   ' בשם  זו  בתקופה 
מהותיים  נבחרים  קטעים  ובחרתי 
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להעלות כאן בשבילכם ולמענכם.
מנת  על  קשר  עימי  ליצור  מוזמנים 

לקבל את המדריך המלא.

למה אנחנו בבית ?
בעצמנו,  נבין  שאנו  חשוב  ראשית 

מאת: ג'קי ג'לדטי

אז אנחנו בחופש ?
במסגרת  נמצאים  הילדים  לא. 
בשל  אשר  בחופש(  )ולא  לימודית 
בבית  ולא  בבית  מתקיימת  המצב 
הספר. לא הקדימו את חופשת פסח, 
בתקופה  הלמידה  את  העבירו  אלא 

הזו מבית הספר ללמידה ביתית.
איך אפשר ללמוד בבית ?

למידה בבית היא מאתגרת אך ניתנת 
למימוש אם נבצע אותה כראוי. ישנם 
להצלחת  מהותיים  שלבים  ארבעה 

תוכנית הלמידה הביתית:
פעולה  ושיתוף  ציפיות  תיאום   .1

הורים – ילדים
2. הגדרת נהלים וסדר יום קבוע

3. התאמת סביבת הלמידה בבית
4. גיוון, יצירתיות וגמישות

איך אפשר ללמוד
 כל היום בבית ?

כאשר  ענקית.  מילה  היא  למידה 
אנחנו מדברים על למידה או משייכים 
בכיתה  העומד  למורה  ישירות  אותה 
ומעביר חומר. אולם למידה מתבצעת 
תמיד, בכל יום ורגע ובכל סיטואציה.

ילדים יכולים ללמוד כמעט מכל דבר 
מקריאה,  ממשחק,   – שיטה  ובכל 
מהכנת  מיצירה,  ברשת,  מסרטון 
ברשת  ומגלישה  משותף  מתכון 

האינטרנט.
קשה  מינון.  היא  הקסם  מילת  בנוסף 
היום,  כל  ללמוד  אפשרי  בלתי  עד 
שלבו  צריך.  לא  גם  האמת  ולמען 
)חוברת  ישיר  לימוד  של  פעולות 
תרגילים( ולימוד עקיף )שיחה או דיון 

על נושא מסוים(.

איזה חומר ללמד בבית ?
ההחלטה  אלו  שורות  כתיבת  בזמן 
הלמידה  כי  היא  ישראל  ממשלת  של 
ישנן  כי  לציין  חשוב  תיפסק.  מרחוק 
מורים  של  רבות  מקומיות  יוזמות 
עם  שלהם  הישיר  והקשר  ומורות 

הילדים הוא רציף.
עם  ישיר  קשר  ליצור  ממליץ 

ואחר כך להבהיר לילדים כי בתקופה 
להפוך  בקלות  )היכולה  הקרובה 
לארוכה( שהם לא ילכו לגנים ולבית 
הספר על מנת למנוע את התפשטות 

מגפת הקורונה.

הנושאים  מהם  ולשאול  המחנך/ת 
עליהם נכון לעבוד עם הילדים בימים 

אלו. 
ברור לכולנו שלמידה של ילדי הגנים 
תלמיד  של  ללמידה  דומה  אינה 
מאפיינים  גיל  לכל  ביניים.  בחטיבת 
המרכזיים  העקרונות  אלו  ייחודיים. 

לכל חתך גיל:

ילדי הגן – הילדים הקטנים לומדים 
במרחב.  בפעילויות  משחק  דרך 
האפקטיבית  היא  בתנועה  למידה 
שאנו  למרות  הזה,  בגיל  ביותר 
ליד  אותם  להושיב  נוטים  המבוגרים 

שולחן וכסא.
סיפור,  שעת  לתכנן  מאוד  חשוב 
 – פעילה  בהקראה  אותה  ולבצע 
ולשאול  ופסקה  משפט  להקריא 

שאלות הבנה ופיתוח מחשבתי.

כישורים  שני   – יסודי  תלמידי 
ולפתח  להמשיך  נדרש  מרכזיים 
וחשיבה  שפה   – הביתית  בלמידה 
לקריאה  זמן  להקדיש  יש  כמותית. 
של  משותפת  קריאה  לצד  עצמית, 
להמשיך  מנת  על  מורכבת  ספרות 
חשוב  לא  המילים.  אוצר  בהעשרת 
מה הילדים קוראים – סיפור, מתכון, 

כתבה בעיתון מותאמת לילדים.
בנוסף לרכישת השפה נמשיך ונפתח 
את החשיבה הכמותית, וגם כאן ניתן 
פעילויות  ולשלב  יצירתיים  להיות 
בספרי  לחומרים  מעבר  נוספות 
לפתור   – הספר  בית  של  הלימוד 
ארוחת  הכנת  כדי  תוך  חידון  סודוקו, 

ערב, שאלוני קנגורו )חפשו ברשת(.
לבסוף שלבו פעילויות משחק ויצירה 
באמצעים  ולבצע  להכין  שניתן 

ביתיים.

ותיכון  ביניים  חטיבת  תלמידי 
אך  ההורים,  של  הגדול  האתגר   –

ללמידה  האחריות  כי  להבין  חשוב 
על  ולא  עצמם  התלמידים  על  היא 
ההורים. חשוב לרתום את התלמידים 
ללמידה ולא להקניט במשפטים כגון 
"מה הבעיה לשבת קצת על לימודים 

בתוך כל הכלום הזה?". תנו משימות 
בהתאם  ברשת(  )חקר  חקרשת 
ושלבו  הילד,  של  העניין  לתחומי 
חשיבה  כישורי  לפיתוח  תרגילים 
שיתנו  פסיכוטכניים  מבחנים  כגון 
אותם  ויכינו  אחד  מצד  ואתגר  עניין 
ראשון(  צו  )כגון  עתידיים  למבחנים 

מצד שני.

באיזו שעה להעיר
 את הילדים ?

לגוף ישנו 'שעון ביולוגי' אותו הרגלנו 
לא  חשוב  ולכן  בשגרה,  שנים  לאורך 
לשנות אותו על ידי הטמעת הרגלים 
חדשים ולא מקדמים. לכן מומלץ לא 
לתת לילדים לישון עד יקיצה טבעית, 

היכולה להגיע לשעות הצהריים.
את  מתחילים  אנחנו  בו  לאופן  לכן 
התפוקה  על  מכרעת  חשיבות  היום 
שלנו בהמשכו. הגדירו שעת השכמה 
מהשעה  מאוחרת  תהא  שלא  קבועה 
09:00. שימו לב גם לשעה בה הילדים 
הולכים לישון, על מנת שלא יתעוררו 
שינה  שעות  מפאת  מאוד  עייפים 

מועטות.

הלמידה בבית 
אפקטיבית בכלל ?

מאוד  אפקטיבית  בבית  הלמידה 
הכינו  כראוי.  אותה  מתכננים  באם 
את  התכלול  יומית,  שעות"  "מערכת 
לאותו  החומר  הלימוד,  מקצועות 
אני  אותם  הפוגה  פעילויות  וכן  יום 
ממליץ להעביר באופן מלא לאחריות 

הילדים.
שימו לב כי בבית הלמידה היא מאוד 
מול  אל  "תלמידים"   2-3 מצומצמת 
רגילה.  בכיתה  תלמידים   25-35
הידע  את  להעביר  שלנו  היכולת 
הרבה יותר קלה, וכן אפשר להתאים 
ילד,  לכל  אישי  באופן  הלמידה  את 
במסגרת  לעשות  מאוד  שקשה  דבר 

כיתה רגילה. 

'הורה נבוכים' 
ללמוד בבית 

ולהישאר
 שפויים

<<< המשך בעמ' הבא

נגיף הקורונה
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ללמוד בסלון או בחדר ?
המשמעותיים  האתגרים  אחד 
סביבת  ליצור  הוא  בבית  בלמידה 
ומותאמת  אפקטיבית  למידה 
שקט,  מקום  למצוא  חשוב  ללמידה. 
שתיצור  ונעימה  טובה  תאורה  עם 

אווירת לימודים. 
הטלוויזיה  הלמידה  שבזמן  כמובן 
בהישג  נמצא  אינו  והפלאפון  כבויה 

יד.
ישיבה בתנוחה טובה על כסא עדיפה 
על  בשכיבה  למידה  על  משמעותית 
מדי"  "נוח  מקום  בחירת  שכן  מיטה, 

עלולה להרדים את הלומד. 
)אם  בחדרו  אחד  כל  ללמוד  אפשר 
אחת  "בכיתה"  בישיבה  או  ניתן( 

בפינת האוכל.

מה התפקיד של ההורים ?
חשובה  השפעה  ישנה  להורים 

הלמידה  ועל  ההתפתחות  על  מאוד 
אנו  הפכנו  אלו  בימים  ילדיהם.  של 
ההורים להיות המורים העיקריים של 
ילדינו. אנחנו אלו המהווים גורם יציב 
משמשים  אנחנו  ולכן  הילדים,  בחיי 

להם גם כעוגן לימודי בימים אלו.
היא  מההורים  הראשונה  הציפיה 
היו  הלמידה.  בתהליך  זמן  להשקיע 
בהם,  תמכו  מלא,  בקשב  הילדים  עם 
את  להם  תפתרו  אל  אותם.  הכווינו 
צריכים  הם  אך  כמובן,  השיעורים 
הנייד,  בטלפון  תתעסקו  אל  אתכם. 
כלים  תשטפו  ואל  עיתון  תקראו  אל 

ותגהצו בזן שהם לומדים.
אולי אני נשמע נאיבי, אך אני מאמין 
חינוכי  פיתוח  שהמשך  ליבי  בכל 

ולימודי בימים אלו הוא בראש
ההורים.  שלנו  העדיפויות  סדר 
אף  להם  אין  אותנו,  צריכים  הילדים 

אחד אחר.
המשבר  את  לעבור  לכולנו  מאחל 

הזה בהצלחה. חישבו על ההזדמנויות 
אלו  בימים  להפיק  שאפשר  הרבות 
כגון חיזוק הקשר המשפחתי, פיתוח 
לא  שאנו  ומיומנויות  כישורים 
הפיקו  רגילים.  בימים  בהם  עוסקים 
כל  את  גייסו  המירב,  את  מעצמכם 
ישנם  ברשת  והדמיון.  היצירתיות 
וללמידה  להפעלות  רעיונות  מאות 
– מצאו אותם וממשו אותם אצלכם 

בבית. 
פעיל,  הגמישות"  "שריר  על  שימרו 
ופעילות  פנאי  פעילויות  בין  אזנו 

למידה. היו קשובים לצרכי הילדים.
לי  ולכתוב  להמשיך  מוזמנים  אתם 
שאלות, אני כאן בשבילכם לכל עזרה 

ועצה.

jacky@אשמח למשוב ותגובות
isteps.co.il
050-9050678
שבת שלום , ג'קי

נגיף הקורונה
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בחסות התקשורת
חברי הכנסת הערביים זוכים לליטוף 
הם  אלו.  בימים  ומתחדש  מעודן 
תומכים  היהודים,  את  שונאים  אולי 
תמיכה מובהקת בכאלו שדם יהודים 
ליבם,  בסתר  מקווים  ידיהם,  על 
ובפומבי - כאשר השפה היא ערבית, 
אבל,  תבוטל.  היהודים  שמדינת  לכך 
אותם  שונאים  לא  בחלקם,  היהודים, 
רגל  דריסת  להם  לאפשר  ומסכימים 

במוסדות החוק והשלטון בישראל.
מעלה  המציאות  של  פשוט  ניתוח 
של  התנהלותם  על  גדולה  תמיהה 
בהקמת  התמיכה  יהודים.  אותם 
קולה  על  שתישען  מיעוט,  ממשלת 
כיצד  ברורה.  אינה  יזבק,  היבא  של 
היהודי  מהעם  ניכרים  אחוזים 
אפשרות?  כזו  מקבלים  בישראל 
אומנם הרוב היהודי איננו שם. אפילו 
כאלו  יש  לבן'  'כחול  מצביעי  מתוך 
'העבודה- בקרב  גם  לכך.  המתנגדים 
למהלכים  מתנגדים  ישנם  מרץ' 
'ישראל  מצביעי  בקרב  וגם  הללו, 
ביתנו' לא כולם ששים לשתף פעולה 
רוב  עדיין,  אבל  הערבי,  האויב  עם 
עם  מסכימים  השמאל  גוש  מצביעי 
לכך  התשובה  כיצד?  שכזה.  מהלך 
התקשורת  אותה  בתקשורת.  נעוצה 
שהשמיצה את הציבור החרדי לאורך 
לבלתי  אותו  והפכה  ארוכות,  שנים 
היא  מהציבור,  רבים  בעיני  לגיטימי 
הערבי  המגזר  את  לקדם  שמיהרה  זו 
שברובו  למרות  אותו,  ול'האניש' 
זו  יהודים.  שונא  בציבור  מדובר 

האמת לאמיתה.
תיעוד  פורסם  האחרונים  בימים  אך 
מסייר  כתב  בו  הציבורי,  השידור  של 
את  לראות  כדי  ירושלים  ברחובות 
ההבדלים בקיום התקנות של משרד 
השונות.  באוכלוסיות  הבריאות 
האזורים  בקרב  האיש  צעד  כאשר 
צעד  כאשר  דמם.  הרוב   - החילוניים 
באזורים החרדיים, היו שם המוני בני 
אדם, וכאשר צעד באזורים הערביים 
האנשים  למרות  כי  לציין  מיהר  הוא 

בירידה  מדובר   - ברחוב  שצועדים 
בכמות הולכי הרגל. הוא רק שכח, או 
בתעבורת  הירידה  כי  לציין  ידע,  לא 
בגלל  היא  שכם  בשער  הדרך  הולכי 
הציות  בשל  לא  נעלמו.  שהתיירים 
הבריאות.  משרד  להנחיות  הערבי 
שישנם  פלא  לא  המדיניות,  זו  כאשר 
שיתוף  עם  שמסכימים  כך  כל  רבים 

פעולה בזוי כל כך.

אדוני היו"ר
להדיח  הצליחה  לבן'  'כחול  לצערנו 
ולמנות  אדלשטין  הכנסת  יו"ר  את 
צריך  הזאת.  למשרה  משלהם  איש 
להיות ברור שמי שקבעו את דמותה 
הם  הישראלית  הדמוקרטיה  של 
שמנצלים  כנסת  חברי  עשר  חמישה 
כדי  הישראלית  הדמוקרטיה  את 

לפגוע בה.
תהיה  לא  הישראלית  "הדמוקרטיה 
פוליטיקה  של  ערובה  בת  לעולם 
משא  לשום  נתונה  תהיה  ולא  קטנה, 
ההצבעה  לפני  גנץ  בני  אמר  ומתן", 
הדחת  כי  הליכוד  הודעת  על  והגיב 
יו"ר הכנסת תביא להפסקת השיחות 
אבל  אחדות.  ממשלת  הקמת  על 
להבין  רוצה  אינו  או  מבין  אינו  גנץ 
הייתה  הישראלית  הדמוקרטיה  כי 
את  ששוללת  סיעה  של  ערובה  לבת 
הישראלית  הדמוקרטיה  של  מהותה 

כמדינה יהודית.
להישמע  הזה  הטיעון  עלול  לכאורה 
זכותו  את  שולל  הוא  באשר  גזעני 
נציגיו  את  לבחור  הערבי  המגזר  של 
אינו  הישראלי,  המחוקקים  לבית 
חותמם  את  להטביע  להם  מאפשר 
ההכרעות  את  ומותיר  המדינה,  על 
לבדם.  היהודים  בידי  הדמוקרטיות 
אי  גם  הרי  זה  טיעון  שלפי  אלא 
המשותפת  הרשימה  של  שיתופה 
ופרץ  ליברמן  גנץ,  של  בקואליציה 
היא מהלך גזעני. ומכאן שמי שמנצל 
את קולות הרשימה הערבית לטובתו 

של  לגדר  מחוץ  אותה  מותיר  אבל 
ציני  פוליטיקאי  הוא  הקואליציה 
לבן'  'כחול  חברי  של  המבחן  וצבוע. 
הסירוב  בעצם  רק  אינו  והאוזר  הנדל 
הרשימה  בקולות  ממשלה  להקים 
עליהם  בהסתמכות  אלא  המשותפת 

להשתלטות על מנגנון הכנסת.
במפורש  להיאמר  צריכים  והדברים 
נוקט  אינו  הישראלי  שהימין  וחבל 
סחור  סחור  הלך  אלא  זאת  בדרך 
בניסיונו למנוע את הדחת אדלשטיין. 
לפחות  או  המשותפת,  הרשימה 
אחדים מחבריה היא מפלגה שאסור 
להיבחר  הזכות  את  לה  להעניק  היה 
חיים  חפצת  דמוקרטיה  לכנסת. 
מי  מפני  עצמה  על  להגן  חייבת 
הצער  למרבה  בה.  לפגוע  שמנסים 
בית המשפט העליון מוכן לשלול את 
זכות העמידה למבחן הבוחר מיהודים 

ולא מערבים.
להבנות  שלא  התחייבה  לבן'  'כחול 
לא  איש  המשותפת.'  מ'הרשימה 
בכל  יבגוד  שיעלון  דעתו  על  העלה 
החלטת  זאת  ומבחינה  בוחריו, 
אחדות  לממשלת  ללכת  לא  הליכוד, 
החלטה  היא  וחבורתו  גנץ  בני  עם 
גורל  את  להפקיר  אסור  ערכית. 
שאי  אנשים  חבורת  בידי  המדינה 
לפיד,  רק  לא  בהם.  לבטוח  אפשר 
לאיחוד  ראויים  אינם  ויעלון  שלח 

אלא גם גנץ ואשכנזי.
המשותפת  לרשימה  ההתנגדות 
היא  כאילו  הטענה  את  מעוררת 
פוגעת במגזר הערבי כולו, גם באותם 
המדינה  בחיי  התערות  שרוצים 
סיעוד  וצוותי  רופאים  זה  )ובכלל 
במאבק  בנאמנות  המשתתפים 
להכיר  שיש  אלא  הקורונה(  במגפת 
ישראל  שערביי  המצערת  באמת 
המשותפת  ברשימה  בתמיכתם 
זהו  ושיטותיה.  דרכה  עם  מזדהים 
אסור  אבל  מאוד,  חמור  אישום  כתב 

להתעלם ממנו.
את  נותנים  ישראל  שערביי  זמן  כל 
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הם  המשותפת'  ב'רשימה  אמונם 
ישראל  במדינת  אמון  אי  מביעים 
הזאת  המגמה  את  היהודים.  כמדינת 
מקדמת עתה 'כחול לבן'. אילו הייתה 
הרשימה  על  הסתמכות  מכל  נמנעת 
המשותפת הייתה מאלצת את ערביי 
או  הם  הלנו  עמדה  לקבוע  ישראל 

לצרנו?
ההיסטוריה עוד תשפוט איך במדינה 
מתקדם,  קורונה  במשבר  שנמצאת 
בקצב  מתקדמת  שהמגפה  בשעה 
קטסטרופה  של  סיפה  על  מהיר, 
במצב  כשהאנושות  החלה,  שכבר 
מיליון   8 מסתגרים  ובישראל  אסוני 
חייהם  על  עמוקה  בחרדה  אנשים 
התעסקו בכנסת ישראל בדבר הדחוף 
להדחת  פוליטי  רוב  רקיחת  מכולם: 

יולי אדלשטיין.

סניגורן של ישראל 
להסתלקותו  שנה   41 ציינו  השבוע, 
של הצדיק המקובל רבי חיים סינואני 
זי"ע הטמון בבית העלמין בעיר יהוד, 
האחרונות  בשנים  שהתפרסם  מקום 
כמסוגל להיפקד בו בישועה ורחמים.

ופוסקי  מגאוני  היה  סינואני  הרב 
בעירו  ובפרט  המזרח,  בארצות  הדור 
סנואן ועדן אשר בתימן שם היה לאב 
בית דין. יחד עם זאת היה בקי בתורת 

ביקש  לארץ  כשעלה  אולם  הנסתר, 
והזהיר למנוע את

כדי  יהוד  בעיר  והתיישב  פרסומו 
להיות נסתר מעין כל. בסוד קדושים 
לכת  בהצנע  התנהג  הוא  יעמוד.  מי 
והיה מסתיר את כל מעשיו הגדולים, 
התגלה  האחרונות  שבשנותיו  עד 
וולטוך  יוסף  ע"י המקובל הצדיק רבי 

זצוק"ל.
הצדיק  של  רבו  היה  סינואני  הרב 
זצוק"ל,  שרעבי  מרדכי  רבי  המקובל 
לו  והעביר  וטיפחו  גידלו  הוא 
רבי  הצדיק  סאלי'  ה'באבא  מחכמתו. 
יהודים  שלח  זי"ע  אבוחצירא  ישראל 
מצדיקי  ורבים  ישועות  אצלו  לפעול 
הדור היו מגיעים אליו וקשורים איתו. 
זצוק"ל  אבוחצירא  מאיר  רבי  הצדיק 
הצדיק  על  לו  גילו  שלא  על  הצטער 
ועמד  הכירו  שאביו  למרות  בחייו, 
היה  שאם  התבטא  הוא  עמו.  בקשר 

יודע עליו היה הולך אליו רגלי.
באדר  בכ"ז  נסתלק  חיים  רבי  הצדיק 
עשרות  אחריו  השאיר  הוא  תשל"ט, 
וגם  הפרדס,  חלקי  בכל  ספרים 
קברו  על  ידו.  בכתב  תפילות  ליקוטי 
המלים  את  ורק  אך  לרשום  ציווה 
שהיה  ידוע  ישראל.'  של  'סניגורן 
קשור מאוד לבעל ה'קדושת לוי' זי"ע 
הלא הוא רבי לוי יצחק מבארדיטשוב 

לאור  שהוציא  הספרים  ובעשרות 
מביא רבות בשמו.

לפני פטירתו אמר שקברו יהיה מקום 
בו יוכלו יהודים לשפוך את ליבם והוא 
ישתדל להמליץ טוב עליהם להיפקד 
בדבר ישועה ורחמים, בפרט על אלה 
נעשה  לאחרונה  בתמידות.  שיבואו 
לתפילות  תלפיות  תל  מנוחתו  מקום 
וכן  ההילולא  ביום  בפרט  ישראל, 

בערבי ראש חודש. 

אם רק הייתם אומרים
הם  לב(  לשים  )בלי  חדשות  באולפני 

אומרים דברים כמו:
דולר  מיליארד   137 יש  "למזלנו 

רזרבות".
"הרווחים של המשק בשנה האחרונה 

מקזזים את ההפסדים עכשיו".
"התחלנו עם מספר מובטלים קטן".

שיא  תיירות  של  ממצב  "הגענו 
לתיירות שפל".

ברורה:   בצורה  לשאול  צריך  וכאן 
לפני  טוב  די  פה  שהיה  נשמע 
הקורונה, למה לא אמרתם את כל זה 

בזמן הבחירות?
כנראה שיש לכם סיבה טובה.

שבת שלום
 ובשורות טובות.
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התשובה היא כן! 
המוסד  הקורונה,  משבר  בעקבות 
ההנחיות  במגוון  יצא  לאומי  לביטוח 
מי  כי  נקבע  היתר,  בין  חדשות, 
מחשיפה  כתוצאה  בקורונה  שחלה 
לחולה במקום העבודה- יוכר כנפגע 
לבידוד  שנכנס  מי  אולם,  בעבודה. 
במקום  לחולה  מחשיפה  כתוצאה 

העבודה- לא יוכר כנפגע בעבודה!

פגיעה בעבודה: 
לדמי  חדשות  תביעות 
יאושרו  מעבודה  פגיעה 
אוטומטית לתקופה של 
30 ימים לפחות, גם אם 
הוא  הרפואי  האישור 
יותר,  קצרה  לתקופה 
על  מידע  יש  אם  אלא 
לעבודה  חזרה  תאריך 

מוקדם יותר.

נכות זמנית: 
משבר  בעקבות 

לאומי  בביטוח  הוחלט  הקורונה 
תקופת  של  אוטומטית  הארכה  על 
באופן  קצבאות  למקבלי  הזכאות 

זמני.
הקצבה  מקבלי  סיעוד-  קצבת 
עד  זמנית  זכאות  עבורם  שנקבעה 
הזכאות  תוארך  מרץ,  חודש  לסוף 
באופן אוטומטי עד ליום 31.05.2020. 
כללית,  נכות  קצבאות  מקבלי 
מיוחדים-  שירותים  נכה,  ילד  קצבת 
להסתיים  אמורה  לקצבה  שזכאותם 
מאי.  או  אפריל  מרץ,  חודש  במהלך 
אוטומטי  באופן  הקצבה  את  יקבלו 

ל-4 חודשים נוספים.
עד  תוארך  הזכאות  מעבודה-  נכות 

.30.06.2020

תוארך  זכאות  איבה-  פעולות  נפגעי 
ב-3 חודשים.

וועדות רפואיות:
מבצע  לאומי  ביטוח  אלו,  בימים 
המבוטחים,  נוכחות  ללא  וועדות 
ובהסתמך על מסמכים רפואיים, זאת 
הניתן.  ככל  זכאות  לקבוע  במטרה 
יצור  לאומי  ביטוח  מהמקרים  בחלק 
או  המבוטחים  עם  טלפוני  קשר 

יוכל  הוועדה  שרופא  כדי  המייצגים 
לשמוע את טענותיהם.

מוקדם  משפטי  ייעוץ  לקבל  מומלץ 
ככל הניתן, מומלץ להעלות טלפונית 
לוודא  בכדי  המטפל  עו"ד  את 
שהזכויות שלכם לא נפגעות בעקבות 
משבר הקורונה ואף לבקש מהמייצג 
הוועדה  טרם  מסודר  מכתב  לשלוח 

הטלפונית.

סיעוד:
שנמצאים  סיעוד  שירותי  מקבלי 
בבידוד או ששוהים בבית שבו נמצא 
אדם בבידוד יכולים לקבל את קצבת 

הסיעוד בכסף.

חישוב דמי לידה:
לעבוד  הפסיקה  בהריון  עובדת  אם 
או  הקורונה,  משבר  בעקבות 
בעקבות  צומצמה  שלה  שהמשרה 
לפי  יהיה  הלידה  דמי  חישוב  המצב, 
הפסקת  למועד  שקדמו  החודשים 

העבודה.

עובדים במשק בית:
עבודתם  את  להפסיק  שנאלצו 
הקורונה,  משבר  עקב 
זכאים  להיות  יכולים 
הזכאות  אבטלה.  לדמי 
הזכאות  תנאי  לפי  תיבדק 
תושבות,  בחוק:  הקבועים 
גיל, מועד הפסקת עבודה, 
בשירות  התייצבות 
ותקופת  התעסוקה 
עובדים  אולם,  אכשרה. 
שמשרתם  בית  במשק 
צומצמה או שהם נמצאים 
לא  לשבועיים,  בבידוד 

זכאיים לדמי אבטלה.

****
אין האמור בכתבה זו תחליף לייעוץ 
או ייצוג משפטי ומהווה  הכותבת 
היא עו"ד המתמחה בתחום נזקי 
הגוף, בין היתר בתחום הביטוח 
הלאומי, נפגעי עבודה, נפגעי 
פעולות איבה, תאונות דרכים 

וכיוצ"ב 

****
מתלבטים אם מגיע לכם פיצוי? 

פנו אלינו עוד היום לתיאום פגישת 
ייעוץ: עו"ד 

טלי דיין- 050-7428337

נדבקתי בקורונה במקום העבודה- 
האם מדובר בתאונת עבודה?
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היי מהממות..
להתחיל  כיצד  יודעת  לא  אפילו  אני 
אחת  אף  כזו  תקופה  כי  לכן  לכתוב 

מאיתנו לא חוותה.
מציאות קשה,לא מובנית וללא שליטה 
ואנחנו  לסיטואציה  שלנו.נקלענו 
המירב  את  להפיק  כיצד  צריכות 

מהמצב הזה.
אז מה כן אפשר לעשות-להסתכל על 
חצי הכוס המלאה ,לקום כל בוקר בחיוך 
ולעשות לפחות 2 דברים שגורמים לך 
טוב,לבשל,לאפות,לראות  להרגיש 
מאוחרות,לקרוא  שעות  עד  נטפליקס 
ספרים,להשלים משימות ששמת בצד 
טכנולוגיים  כלים  שנים,ללמוד  לפני 
כדי שהילדים לא יחשבו שהם חכמים 

,TEDיותר, לצפות בהרצאות  ב
לנוח צהריים ,וכמובן לנקות לפסח.....
ותשמורנה  בבית  שתשארנה  העיקר 

על עצמכן
בחדשות  לצפות  לעשות-לא  לא  מה 
מוסיפים  שהם  והלחץ  –החרדה 
שזה  באמת  למיניהם  הפרשנים  כל 

מיותר....
אנחנו בדיוק שבועיים במצב הזה –לי 
מלאים  באמת  הם  כי  טסים  הימים 
ועמוסים וגם אם לא ממש אז זה בסדר 

כי צריך רגעים של מנוחה....
משיגרת  חלק  להיות  הפכה  הפיז'מה 
תשארנה  אל  לכן  עצתי  אבל  יומינו 
בגד  תלבשנה  בוקר  בפיז'מה-מדי 
,חשוב שיהיה נוח אבל עדיין שתרגשנה 
אסוף  חובה,שיער  קל  לבושות,איפור 
ומסודר-אז נכון אין לנו אפשרות ללכת 
לספר,לקוסמטיקאית או ללק ג'ל אבל 
יש דברים שניתן לעשות בבית....אנחנו 
פשוט צריכות לקבל את המצב כנתון 

ולהתמודד איתו.
השיער  את  לצבוע  יכולה  אחת  כל 

אז זהו בינתיים ועד הפעם הבאה אתן 
מוזמנות לפנות אליי לייעוץ אישי או 
לייעוץ קניות לסדנת סטיילינג לכבוד 
כל אירוע או סתם כי בא לך להתפרע 
עם החברות.כמובן מוזמנות לעקוב 
אחריי וללחוץ על הלייק בדף העסקי 
בפייסבוק וגם באינסטגרם.
 לפרטים:

שלכן באהבה 
יסמין גבאי סטייליסטית אישית

 052-6665571

או  כזו  הצורה  אותו  ולאסוף  בעצה 
טיפולי  את  סיימה  שטרם  אחרת,מי 
ברצועות  להצטייד  יכולה  הלייזר 
כל  לי  בעצמה...אין  ולעשות  שעווה 
הרגע  אולי  ויגיע  ג'ל  ללק  פתרון  כך 
הלק  ואז  אותו  להוריד  שתצטרכנה 

ברגיל יחליף אותו לתקופה קצרה....
למרוח  זמן  לנו  ...יש  הפנים  טיפוח 
מסכות ופילינג ולהנות משיגרת טיפוח 

מהנה במיוחד...
שיחליפו  וטיפים  מוצרים  כמה  אז 
אצל  הביקור  את  בינתיים  רק 

הקוסמטיקאית.....

את  מציע   DE-GA הביוטי  מותג 
עור  לטיפוח  המושלם  הביתי  הטיפול 

הפנים
 ,REVIVALIST מסכות  סדרת  עם 
במרקמים  מסכות  סוגי   4 הכוללת 
לסוגי  המתאימות  ומענגים,  חדשניים 
עור שונים ומעניקות טיפול מידי מפנק 

לעור הפנים.

הבריאות  משרד  החלטות  בעקבות 
וסגירת כל מכוני היופי, אנחנו צריכות 

לדאוג לעור הפנים שלנו בעצמנו.
סדרה  מציע   DE-GA הביוטי  מותג 
 ,REVIVALIST בשם  מסכות 
הכוללת 4 מסכות במרקמים חדשניים 
עור  סוגי  למגוון  המיועדות  ומענגים 

וצרכים שונים.
הסדרה כוללת שתי מסכות מתקלפות 

–
 R E V I V A L I S T -  •

   FIRMING PEEL-OFF MASK
מסכת מיצוק אנטי אייג'ינג

RADIANCE PEEL-  •

 OFF MASK - REVIVALIST
מסכת הארה וזוהר

ושתי מסכות לניקוי עמוק –
 R E V I V A L I S T -  •

 CHARCOAL DETOX MASK
- מסכת טיהור אינטנסיבית

 P O R C E L A I N  •

 CLARITY MASK -
חימר  מסכת   -  REVIVALIST

מבהירה המטפלת באדמומיות
 REVIVALIST FIRMING
מסכת   –  PEEL-OFF MASK

מיצוק מתקלפת
מתקלפת  אייג'ינג   – אנטי  מסכת 
והרמה של  מיצוק  לחידוש,  המסייעת 

עור הפנים והצוואר.  
על  מבוססת  הייחודית  הנוסחה 
טכנולוגיית Polyplant - קומפלקס 
ורב  יעיל  ממצק  צמחים  תמציות 
הרקמות  בעיצוב  המסייע  עוצמה, 
מוצק  מראה  הפנים  לעור  ומעניק 

ורענן.
בשילוב  ואסרולה  היביסקוס  תמצית 
של  גבוה  וריכוז   B5-ו  E ויטמיני 
מפני  העור  על  מגנים   C ויטמין 
רדיקלים חופשיים, מעניקים לו לחות, 
ותורמים  הקולגן  ייצור  את  מעודדים 
ולטשטוש  מחודשת  לאלסטיות 

קמטים וקמטוטים.
מרקם ג'ל מענג בשילוב מיקרו כדוריות 
מעניקים  בוהקים  רפלקטורים  של 
ומעניקים  מרהיב  פנינתי  גוון  למסכה 
לעור הפנים ברק למראה זוהר ומואר.

מוצק  במראה  העור   – התוצאה 
ומחוטב, קורן, רענן ונעים למגע.

שכבה  למרוח  יש  שימוש:  הוראות 
כאשר  דקות.   20-15 ולהמתין  אחידה 
מכיוון  להסירה  יש  יבשה,  המסכה 
את  להסיר  מעלה.  כלפי  הסנטר 
השאריות בעזרת מים פושרים. מומלץ 

לשימוש פעמיים עד שלוש בשבוע.

 REVIVALIST RADIANCE
מסכת   -  PEEL-OFF MASK

הארה וזוהר מתקלפת  
מסכת יופי מתקלפת במרקם ג'ל ייחודי 
ומנצנץ, המעניקה לעור חיות וחיוניות 

למראה אחיד, וקורן.
פנינה  של  תמצית  משלבת  הנוסחה 
 – הפנינים  כמלכת  הידועה  שחורה 
לחות  לעור  המעניק  טהור  ימי  מינרל 
וממריץ  קמטוטים  מחליק  ומינרלים, 
פרחי  של  מיצוי  עם  יחד  עייף,  עור 
וחושני  לבן  פרח   – לבנה  אדמונית 
הבהרה,  חמצון,  נוגדות  תכונות  בעל 
אחיד  עור  לגוון  התורמים  והרגעה 

ולנטרול אדמומיות יתר.
 E ויטמיני  בשילוב  החרסינה  צמח 
את  משפרים  העור,  על  מגנים   B5-ו
מראה  לו  ומעניקים  שלו  האלסטיות 

צח וחלק.
פנינתי  שחור  בצבע  ייחודי  ג'ל  מרקם 
עשיר ברפלקטורים מנצנצים לחוויית 

טיפוח כיפית ומענגת.
התוצאה –  עור הפנים נראה נפלא - 

מואר קורן חלק ומלא חיים
שכבה  למרוח  יש  שימוש:  הוראות 
כאשר  דקות.   20-15 ולחכות  אחידה 
מכיוון  להסירה  יש  יבשה,  המסכה 
את  להסיר  מעלה.  כלפי  הסנטר 
השאריות בעזרת מים פושרים. מומלץ 

לשימוש פעמיים עד שלוש בשבוע.



– את פסח חייבים  עם כל הכבוד לקורונה 
ונקנה  בחזרת  נטבול  מצות,  נאכל  לחגוג: 
זה לזה מתנות, גם אם לא נהיה רבים בליל 
הסדר. לילדים וכן, גם לנו, ההורים, מגיעה 
בדקנו,  חיפשנו,  הזו.  התקופה  אחרי  מתנה 
שאלנו, חקרנו, השווינו ומצאנו עשר מתנות 
 – מהבית  לצאת  מבלי  להזמין  שאפשר 
באמצעות הטלפון או האינטרנט. רק בחרו.

1.רמקול של סוואג
כבר מזמן שמנו עין על הרמקולים העגולים 
באינסטגרם  ראינו  שכמותם  האלה,  היפים 
והנה,  פרץ.  ומשה  זיני  בן  סבלימינל,  של 
נמכרים  הם  פסח  לרגל  הפתעה:  הפתעה 
בלבד  שקלים   599 של  אטרקטיבי  במחיר 
חינם!(.  משלוח  שקלים,   1,290 )במקום 
כבר  האסייתית,   +UB מתוצרת  הרמקול, 
זכה בפרס "הרמקול המעוצב בעולם" בשנת 
2019, עלה ארצה רק לפני כחצי שנה וזכה 
כבר לאינספור ביקורות טובות בקרב כתבי 
מה  יודעים  לא  והטכנולוגיה.  המוזיקה 
איתכם, מצדנו זו המתנה שנרצה לאפיקומן, 
מוצר  סדר.  בכלל  יהיה  לא  השנה  אם  גם 
www.swagg. באתר  להשיג  חובה! 

co.il
HL 2.מארז ביוטי של

מותג הקוסמטיקה HL, המתמחה בתכשירי 
חומרים  המכילים  מקצועיים  קוסמטיקה 
פעילים ופורמולות המבוססות על מחקרים 
מדעיים וקליניים מקיפים, מציע ערכת ביוטי 
כולל  המאגד  המארז  חגיגי.  מתנה  במארז 
שלושה ממוצרי סדרת מולטי ויטמין: סרום 
חיוניים,  בוויטמינים  עשיר  ויטמין  מולטי 
וסבון  העור  להזנת  יום עשיר התורם  קרם 
במיליקפסולות  המועשר  עדין  קלינזר  ג'ל 
מבוססים  התכשירים  ויטמינים.  המכילות 
 F, על תמציות צמחים וקומפלקס ויטמינים

עושים שופינג מהבידוד:
מתנות לחג שאפשר להזמין

E, C, B, A ו- H. המוצרים מגיעים במארז 
מהודר. 570 שקלים )להשיג טלפונית אצל 

הקוסמטיקאיות המובחרות(.
3.המזוודה הדקה בעולם 

של רולינק
ייגמר  הכל  שמתישהו  יודעים  כולנו 
מהכל.  ונשכח  לחו"ל  נטוס  לשגרה,  ונחזור 
שביניכם  )ולריאליסטיים(  לאופטימיים 
של  בעולם  הדקה  המזוודה  כעת  מגיעה 
הגדולה,  בגרסתה   Rollink חברת 
בעייתי- בטיימינג  החודש,  ממש  שזכתה 

משהו, בפרסי החדשנות והבאזז בתערוכת 
המזוודה  את  בעולם.  הגדולה  המזוודות 
שמים כשהיא סגורה ומקופלת בתוך מזוודה 
גדולה בדרך הלוך, פותחים אותה רק בחזור 
כשהיא מלאה – ובכך חוסכים עלות משלוח 
לצד אחד. גם גאוני, גם פרקטי וגם המחיר 
להשיג  שקל,   249-329 לגמרי.  אטרקטיבי 

www.rollink.com באתר
G-BABY 4. שעון פוקימון של

לסדרת  חובר   G-BABY השעונים  מותג 
שעון  ומציג  פוקימון  האייקונית  הילדים 
מוגבלת  סופר  במהדורה  ספורטיבי  ילדים 
השעון  האהובה.  לסדרה  כבוד  שעושה 
להשקת  שנים   25 חגיגות  לכבוד  מושק 
מנת  על  המותג.  מבית  הספורטיבי  הליין 
להשלים את האווירה מגיע השעון באריזת 
לעיצובו  מעבר  ומדליקה.  מהודרת  פוכדור 
עמידות  מתקדמות:  תכונות  שלל  לשעון 
בפני חבטות וזעזועים קשים, עמידות במים 
עד לעומק של 200 מטרים, תאורה פנימית 
תאריכון  טיימר,  סטופר,  אנימציה,  עם 
ערים  ב-48  עולמי  זמן  מלא,  אוטומטי 
מרכזיות בעולם, סינגל שעה עגולה ותכונות 
לילדים  יתאים  נוספות.  רבות  פרקטיות 
המחווה  את  שיעריכו  ה-90  שנות  ולילדי 
בלעדית  להשיג  שקלים,   499 הנוסטלגית. 

.I&T באתר היבואן
5.ספרי שירה של מקום לשירה

להוציא  עשוי  הזה  הכפוי  ההתבודדות  זמן 
למשל,  שנזנחו.  תחביבים  כמה  מהבוידעם 
שירה. לא שירת מרפסות המונית )סליחה, 
שירה,  קריאת  אלא  התרגשנו(,  פחות 
על  אחד  והספר,  את/ה  רק  אינטימית, 
אחד. באתר ההוצאה לאור "מקום לשירה", 
אמנויות  ללימודי  ספר  כבית  גם  שמשמש 
הכתיבה, מצאנו שלל ספרי שירה מרתקים 
לחייך,  לכם  שיגרמו  השראה,  ומלאי 
אהבנו  לחשוב.  ובעיקר  אופקים  להרחיב 
אנגלי  משורר  של  החדש  הספר  את  מאוד 
שלא היכרנו בשם גאווין יואיט )בתרגום של 
להכניס  שמצליח  מאירי(,  גלעד  המשורר 
את  גס(;  קצת  גם  )ולפעמים  גבוה  הומור 
אסופה  עיראקית:  שירה  ננופואטיקה 
בשירה  העוסקת  מסוגה  וראשונה  ייחודית 
עיראקית מודרנית. האסופה כוללת יצירות 
בין  שכתבו  עיראקיים  משוררים   31 של 
ראשית המאה העשרים ועד ימינו אנו; ואת 
מאמרים  אוסף  מאירי,  של  "פופואטיקה" 
עכשווית.  ישראלית  בשירה  העוסק  מרתק 
כולם  את  טובים,  ספרים  מגוון  עוד  יש 
https:// שקלים(:   50( כאן  למצוא  ניתן 

/www.poetryplace.org/shop
6.קישוטי שולחן של

 עדיים מכל הלב
סטודיו לתכשיטים "עדיים מכל הלב", אשר 
כל הכנסותיו קודש ליצירת מקומות עבודה 
הנמצאים  לאנשים  בסטודיו,  ותעסוקה 
נפשי,  שיקום  הליך  של  שונים  בשלבים 
מעוצבים  שולחן  ותכשיטי  יין  חובקי  מציע 
כמתנה נפלאה למארחים עם ערך מוסף. בין 
הפריטים ניתן למצוא קישוטים דקורטיביים 
ומחזיקי מפיות,  יין, חובקי  שונים לבקבוקי 
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מאת: יסמין גבאי

סימניות, פמוטי דרך ושלל פריטים נוספים 
ברכות  של  והטבעות  כיתובים  עליהן  אשר 
בציפויי  המחירים:  טווח  אישית.  בהזמנה 
זהב וכסף 58-115 שקלים. להשיג בסטודיו 

עדיים מכל הלב בטלפון 077-3007155.
7.המצעים הרכים
בעולם של סוהם

אבל  במיטה,  עושים  אנחנו  מחיינו  שליש 
בימים אלה נדמה שמדובר בחמש-שישיות 
נעים:  ואם כבר בבידוד, אז שיהיה  מהזמן. 

באיזי,  להתעורר  במצעים,  להתכרבל 
הם  רכים  מתברר שמצעים  בכיף.  להירדם 
תתפתו  אל   – חוטים  צפיפות  של  פונקציה 
לחברות שמציעות מצעים בצפיפות חוטים 
קטנה מ-400, הם פשוט לא נעימים. דווקא 
את  מצאנו  הישראלית  "סוהם"  בחברת 
ביותר,  הגבוהה  חוטים  בצפיפות  המצעים 
500, והם אכן רכים בטירוף ונעימים למגע, 
להתחתן  תרצו  גם  שבסוף  הנמנע  מן  ולא 
סטים  שני  לפחות  צריך  אחד  כל  איתם. 

לסט,  שקלים  מ-299  החל  בבית.  כאלה 
www.soham.co.il להשיג באתר

8.תליונים מעופפים 
של תכשיטי בלום

יותר,  עבור אלו המעוניינים להשקיע מעט 
 ,BLOOM הבינלאומי  התכשיטים  מותג 
מקורי,  בעיצוב  יוקרה  בתכשיטי  המתמחה 
קראט   18 זהב  העשויים  ולגברים,  לנשים 
סדרת  מציג  איכותיים,  יהלומים  ומשובצים 
תליונים אביביים בדוגמאות של בעלי חיים 
אלגנטיים,  בעיצובים  המובאים  מעופפים 
עדינים ונוצצים. ניתן לבחור תליוני פרפרים 
לבן,  בזהב  גדלים,  סוגי  בשני  ושפיריות 
צהוב או רוז גולד לבחירה. טווח המחירים: 
 BLOOM-ב להשיג  שקל,   2,200-4,800
נוספים  פרטים   .03-7510000 תכשיטים, 
www.Bloom-Jewelry. באתר 

com
NUBY 9.מימייה חדשנית של

מציג   Nuby האמריקאי  התינוקות  מותג 
מימייה  באחד:  שניים   - חטיפים  מימיית 
מעוצבת לילדים בעלת מקום אחסון ייעודי 
ולאכול  לשתות  המאפשרת  לחטיפים 
בנוחות, הנאה ובאופן עצמאי מאותו הפריט. 
העליון  חלקה  אשר  ארוכה  ככוס  מעוצבת 
חטיפים  למיני  ייעודי  אחסון  מקום  מהווה 
באמצעות  וסגירה  לפתיחה  הניתן  יבשים, 
מגיעה  הכוס  לצורך.  בהתאם  לחיץ  מכסה 
מאובזרת בקש סיליקון רך, המעוצב באופן 
ונזילות ובה בעת  ייחודי למניעת טפטופים 
והשיניים  החניכיים  כלפי  ועדין  רך  להיות 
להשיג  שקלים,   35 הילדים.  של  הרגישות 
השיווק  רשתות  של  המקוונים  באתרים 
באתר    נוספים  לפרטים  המובחרות. 

www.Nuby.co.il
10.הכוסות שלא 

נשברות של קוזיאול
כשאברי גלעד לקח את הכוסות האלה, זרק 
עליהן  וקפץ  אותן  רמס  הרצפה,  על  אותן 
מודים שגם הלב שלנו קפץ. אבל  אנחנו   –
לא   KOZIOL המותג  של  הכוסות  לא, 
שזכו  סופרגלאס,  כוסות  שישיית  נשברו. 
עשויות  הגרמני",  העיצוב  ב"פרס  השנה 
מכוס  ארבעה  פי  מבודדות  פוליקרבונט, 
צונן  שלכם  המשקה  על  וישמרו  זכוכית 
לאורך זמן. מגוון של כוסות שמפניה, כוסות 
שוט, כוסות מים ועוד, בעיצובים יפהפיים, 
יש  בישראל.  ילדים  עם  בית  בכל  חובה 
אתם  נוספים,  מדליקים  מוצרים  למותג 
חייבים לראות באתר! החל  מ-115 שקלים, 

www.swagg.co.il להשיג באתר
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מאור בונפד הלומד בכיתה ז בבית הספר הצבי, חגג בר מצווה, 
החברים לכיתה הגיעו ושימחו אותו ואת משפחתו. הסוכנת פזית 

מאחלת את כל ההצלחות שבעולם ושאלוקים ישמור על המשפחה 
מלוכדת ובריאה תמיד.

פליקס שטיפת רכב במ-3, עובד קשה בימים אלה...מסתבר שלכולם יש זמן לשטוף 
את הרכב ולכן הוא נאלץ לעבוד קשה עד שעות הלילה המאוחרות. אבל הניקיון 

יסודי פשוט אלוף!!!

מיכה פרץ שנושם וחי כדורגל כל חייו, מצא דרך לעבור את הימים 
האלה שאין כדורגל עקב המצב. מיכה החל לעבוד כנהג מונית...

אלברטו יאחל לו בהצלחה!

מעיין כהן מורה מצטיינת בבית הספר 
גיל רבין בשדרות נאלצה לחגוג יום 
הולדת בצל הקורונה. הבעל איציק 
הבטיח פיצוי בקרוב...אבל לא שכח 

לפנק. מזל טוב!

יום הולדת  בן חמו חגגה  יעל בלולו 
אמזלג  עדי  המקסימה  עגול...הבת 
רגש  המון  עם  אותה  ברכה  אסולין 
יעל  את  מכיר  אלברטו  ואהבה. 

מהילדות ומצטרף לברכות!!!

מזל טוב לרוזנה וסופי מכיתה ב3 שחגגו 
יום הולדת 8. רוזנה וסופי תכננו את חגיגתן 
בכיתה אך נאלצו לחגוג בבית ולקבל ברכות 

מהתלמידים מרחוק.. אנחנו נפצה אותם 
בחזרה לשגרה בחגיגה כפולה..הבטיחה 

המורה!

שמעון  לצהל...אבא  השבוע  שהתגייס  גבאי  לישי  ברכות 
ונפרד ממנו לשלום. אלברטו  ליווה אותו ללישכת הגיוס 

מברך את ישי ומאחל לו הצלחה בדרכו החדשה!

דוד רביבו, הנהג הצמוד של ח"כ עמיר פרץ משדרות ממשיך 
ללוות את הבוס גם בימים אלה, השבוע דוד התייצב בכנסת 

ושמר כמובן על כל כללי הזהירות.
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ליאור  ביתם  את  והשיאו  לקורונה  ויתרו  לא  ועקנין  ויגאל  שולי 
עם בחיר ליבה יעקב עם מספר מצומצם של אנשים כפי שהחוק 
מתיר. אל דאגה אומר יגאל המסיבה הגדולה תגיע אחרי הקורונה.

הילד המתוק הזה קוראים לו דניאל 
בבידוד  הפנוי  ובזמנו  יחזקאל, 
לקצין  שוב  להתחפש  החליט  הוא 
לכוחות  מודה  הדרך  ועל  משטרה, 
הביטחון על כל העזרה ועל השמירה 

על מדינתנו.

גם המורה צליל לישע חגגה השבוע יום 
הולדת...מזל טוב! לאלברטו אמרה "שום 
קורונה בעולם לא תשבור אותנו" אלברטו 

אוהב את האופטימים.
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כולם  את  לעודד  מצליחה  גילת  ממושב  שלי  נועה 
את  שנעבור  מבטיחה  נועה  אלה.  קשים  בימים 
ילדים  על  חולה  אלברטו  בריאים.  ונהיה  הקורונה 

כאלה!!!

חגגה  הקלטות..  אולפן  בעלת  מנתיבות  כהן  אילנית 
ונחת  אושר  בריאות   לה  הולדת.נאחל  יום  השבוע 

מהילדים. 

בסוף שבוע שעבר התארח זיציק אברגיל אצל אלברטו לשידור חי של 
לשמח  הצליח  זיציק  ומיוחד.  כיף  כך  כל  היה  זה  באולפן.  וחצי  שעה 
נקלע העולם.  בבית עקב המצב הקשה אליו  רבים שסגורים  תושבים 
יום לפני הופיע גם הזמר המוכשר מיכה ביטון...אלברטו ימשיך לשמח 

אתכם בשידורים מהסוג הזה.

לתמר שריקי מגיע מזל טוב כפול...גם חגיגת בר מצווה של לוריא וגם 
יום הולדת. הסוכנת פזית מאחלת למשפחה בריאות ורק אושר.. 

למשפחת אגאי יעלה ואיתמר הצטרף נסיך חדש ביום שלישי לפנות בוקר. 
מבקשים  ורעייתו  המשפחה...אלברטו  כל  כמו  רעה  עין  בלי  יפה  התינוק 

לאחל מזל טוב גדול!!!
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ענת מדמוני מחנכת כיתה 
רבין  גיל  הספר  בבית  ג 
בשדרות, חגגה יום הולדת 
לא  אתמול...התלמידים 
ברכות  ושלחו  שכחו 
אלברטו  בוואטסאפ. 
לעוד  ענת  את  מברך 
ומיוחדות  יפות  שנים 

ביחד עם מוטי הבעל.

חיים מטופ פון הוא אישיות מיוחדת במינה. למרות הקשיים בעסקים, 
חיים עובד מכל הלב ומסייע לכולם בתחום הסלולר באהבה גדולה. 

כל הכבוד חבר יקר!!!
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בצל ימי הקורונה 
הקשים צריך לעודד 
את כולם ולפרגן...יום 
הולדת שמח לסונדרין 
לוגסי משדרות שחגגה 
השבוע. אלברטו 
יאחל לה שנים יפות 
ומאושרות והעיקר 
הבריאות!!!
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ומביא  מוותר  לא  אלברטו  הקשים  הקורונה  בימי  גם 
יום הולדת שמח!  ילדים מתוקים שחגגו השבוע  לכם 
את  נעבור  וביחד  שבעולם  הטוב  כל  את  להם  נאחל 

התקופה הקשה.
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ליאל פיסחוב 

הראל פוריאן

אליס מישייב

נדב פרץליבי פיינברג אדל בוזגלו

אליס גולדנברג

יותם קנפן

לידור אהרונוב

ילין פולטוב

אוהד פיסחוב 

ראובן שאולוב

גאיה מדינה

עומר פרץ

טל אילאגוייב

אדל נחשונוב

שירה שושני 

אריאל מורזחנוב 

אדל שפירא ומישל בוטילקין 

נויה ביטון

נתנאל קיפלאי 

לכמן אנגלינה

תהל אדן
עיינה הר-טוב

דניאל בחצ'יסרייצב חגג 7
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רק ביום הבחירות 
יריד מכירות מיוחד על מגוון נכסים  

בשדרותבשכונת מ
מחירים והטבות מיוחדות ליום זה בלבד

₪-עם מעלית החל מחדדירות 
₪  -החל מחדבתי קרקע 

לפרטים נוספים ותאום
שדרותיגאל אלון רח
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 750,000 ישראל  מקווה  ג'  קומה  חד'   3 דירת 

גמיש. תיווך אורות יקי – 050-7808151. 

840---------------------------------------

מגרש פינתי בשכונת המוסיקה )ק.רכישה(.

תיווך אורות יקי: 050-7808151. 

840---------------------------------------

2 בתים במגרש אחד גדול.

תיווך אורות יקי – 050-7808151. 

840---------------------------------------

מיקום  חדשה,  חדרים,   3 קרקע  דירת  להשכרה 

מרכזי + ממ"ד. כניסה מיידית.

 לפרטים: אייל 052-2705872. 

839---------------------------------------
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נמכר
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