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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
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050-7592240



דין וחשבון | גיליון 839 | ט' ניסן תש”פ | 603.04.2020 דין וחשבון | גיליון 838 | ב' ניסן תש”פ | 627.03.2020 דין וחשבון | גיליון 837 | כ"ד אדר תש”פ | 620.03.2020 דין וחשבון | גיליון 836 | י"ז אדר תש”פ | 613.03.2020 7דין וחשבון | גיליון 835 | י' אדר תש”פ | 806.03.2020 28.02.2020 | ג' אדר תש”פ תש”פ | גיליון 834 | דין וחשבון דין וחשבון | גיליון 833 | כ"ו שבט תש”פ | 821.02.2020



7 03.04.2020 | ט' ניסן תש”פ | גיליון 839 | דין וחשבון

מענה קולי לייעוץ והכוונה בתחומי התפתחות הילד 

קו ייעוץ עם צוות הפסיכולוגים של שניידר 

השירות ניתן בלעדית בכללית מחוז דרום בתחומים: קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, עבודה סוציאלית. לקבלת 

השירות יש להשאיר שם הילד/ה + ת.ז + סיבת הפניה במענה הקולי והגורם המקצועי יצור איתכם קשר תוך 24 שעות.

להשארת הודעה חייגו 08-6299627. השירות זמין החל מתאריך 29/3 ועד 30/4

לייעוץ ותמיכה נפשית לבני נוער והורים. פעיל בימים א-ה בין השעות 24:00 –8:00 בטל' 03-9253408

ְּכָלִלית ָּכאן 
ִּבְׁשִביְלֶכם

ְיָלִדים 
ְיָקִרים

מוגש כמידע ללקוחות כללית

במיוחד בימים אלה אנחנו בכללית קשובים לצרכי הילדים ובני 
והתפתחות  טיפול  שירותי  מגוון  לרשותכם  העמדנו  ולכן  הנוער 

במוקד הטלפוני
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6849288

דואר אלקטרוני:
dhsderot@gmail.com 

אתר אינטרנט:
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עורך ראשי: אלברט גבאי
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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!
הזה  הסיוט  בתוך  חודש  כמעט  כבר  אנחנו 
את  רואים  לא  ועדיין  קורונה,  שנקרא 
הסוף. מדינה שלמה נמצאת כמעט בהסגר 
מתים   30 כמעט  חלפה.  טרם  והסכנה  מלא 
ונכון  אלה.  שורות  לכתיבת  נכון  מהמחלה 
בסוף  מאשקלון  מתים  שני  גם  יש  לעכשיו 
שנות השבעים שלהם. כמה עצוב שכך מתים 
יש  האחרונים.  ברגעים  לבד  כשהם  אנשים 
אנחנו  הזאת,  במגיפה  טובים  צדדים  גם 
הצעירים  של  היפה  הנתינה  את  מגלים 
שמתנדבים באהבה גדולה למען הקשישים 
על  שמראים  יפים  דברים  מיני  כל  ועוד 
האיחוד בעת צרה. ויש דברים שבושה לדבר 
הבנקים  שהעלו  הריביות  לדוגמה  עליהם, 
יד  מושיטים  לא  שהם  רק  לא  הזאת.  בעת 
ללקוחות בעת צרה , הם גם רומסים אותם 
כשנשאל  זו.  בתקופה  שהעלו  הריביות  עם 
הייתה  תשובתו  כך  על  ישראל  בנק  נגיד 
את  העלו  ולכן  עלתה  בבנק  הסיכון  שרמת 
הריביות. אתם מאמינים לתשובה הדבילית 
חזירי  אם  אסון  שום  יקרה  לא  הזאת??? 
הבנק ירוויחו פחות בתקופה הקשה הזאת. 
מרוויחים  שהם  המיליונים  שאת  שכחו  הם 

זה על גב הציבור... בושה וחרפה!!!

הקשות  מהתבטאויותיו  השבוע  נדהמתי 
של יו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן 
שהוא  לבן  כחול  יו"ר  גנץ  בני  על  שאמר 
אין  הזה  לאיש  פוליטית.  מבחינה  מנוח 
גבולות...רק לפני שבועיים המליץ על אותו 
שנאתו  בגלל  המדינה  נשיא  בפני  גנץ  בני 
מתגאה  הוא  ועוד  לנתניהו,  האישית 
בכל  הבטיח  הוא  מילה.  היא  שלו  שמילה 
לממשלת  יד  שייתן  תקשורתית  במה 
ומעשים  לחוד  מילים  שתקום.  אחדות 

לחוד.
בממשלת  יישב  שלא  שהבטיח  למרות 
שר  להיות  בדרך  פרץ  עמיר   , נתניהו 
הכלכלה של ישראל. אני באופן אישי שמח 
לא.  בכלל  מאשר  מאוחר  מוטב  כך.  על 
עמיר הוא שלנו וזה כבוד גדול עבורנו בואו 
נאחל לו הצלחה ביחד עם ראש ממשלתנו 

הענק!
חברים יקרים! המשיכו להישמע להוראות 
את  בשלום  ונעבור  הבריאות  משרד 
המגיפה הנוראית הזאת. הישארו בביתכם 
אם אין משהו דחוף לעשות בחוץ... שנדע 

ימים טובים יותר.
שבת שלום , 
אלברט גבאי
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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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חג-הפסח נקרא על שם הקרבן המיוחד 
שנצטוו בני-ישראל להקריב בו. בימינו 
זו  גדולה  מצווה  לקיים  מאיתנו  נבצר 
הרוחני  תוכנה  אולם  המעשי,  במובנה 
את  'להקריב'  ועלינו  עכשיו,  גם  קיים 
כל  של  הרוחנית  ה'  בעבודת  ה'קרבן' 

אחד ואחת מאיתנו.
בלשון  נאמר  הפסח  קרבן  על  הציווי 
)צאן(".  לכם  וקחו  "משכו  מיוחדת: 
מעבודה  ידיכם  "משכו  חז"ל:  מפרשים 
מצווה".  של  צאן  לכם  וקחו  זרה, 
היהודי  על   - "משכו"  הדבר:  משמעות 
למשוך את עצמו, לסגת ולהתנער מכל 
דבר  זרה',  'עבודה  בבחינת  שהוא  דבר 
 – "וקחו"  היהדות.  ולענייני  לתורה  זר 
עליו לקחת את ענייני התורה והמצוות 

בריבוי יותר ובעומק יותר.
 – "ושחטו  חז"ל:  אומרים  "ושחטו"  על 
יהודי  כלומר,  מצרים".  של  לאלוהיהם 
ה'אלילים'  כל  את  ולסלק  לבטל  נדרש 
'מצרים',  הנקרא  הגשמי,  העולם  של 
בבחינת  ומוגבל,  מדוד  היותו  שם  על 

את  לשעבד  עליו  המגבילים.  מצרים 
חשיבות  לייחס  ולא  לבדו,  לקב"ה  ליבו 
והגדולה  הכוח  למושגי  כלשהי 

הנחשבים בעולם.
הפסח".  "ושחטו  של  השלב  מגיע  ואז 
על  ה'  )"ופסח  דילוג  מלשון  הוא  פסח 
הפתח"(. יש עלייה שהיא מדורגת, צעד 
בקפיצה  שבאה  עלייה  ויש  צעד,  אחר 
לדרגה  בבת-אחת  עלייה  זו   – ובדילוג 

גבוהה לאין-ערוך.
ראשו  אש,  "צלי   – הוא  ההקרבה  סדר 
על כרעיו ועל קרבו".  הראש מסמל את 
מסמלים  הרגליים,  הכרעיים,  השכל. 
שאש  התורה,  אומרת  המעשה.  את 
צריכה  לה',   ההתקרבות  אש  הקרבן, 
האדם,  של  כוחותיו  כל  את  להקיף 
מהכוחות העליונים ביותר ועד הכוחות 
המעשיים.  הכוחות  ביותר,  הנמוכים 
אש האהבה לה' צריכה לחדור לתוך כל 

מציאותו של האדם.
גם  לעין-כול,  מכריזים  שיהודים  ועד 
לעיני אומות-העולם, שהם מצידם כבר 

מוכנים להקריב את קרבן הפסח בפועל 
מכיוון  השלישי,  בבית-המקדש  ממש, 
שתיכף ומיד ממש יוצאים מהגלות, אל 

הגאולה האמיתית והשלמה.
את העבודה  ממלא  כאשר עם-ישראל 
הרוחנית של קרבן הפסח, פועל הדבר 
לא  בבכוריהם".  מצרים  "למכה  שיהיה 
זו בלבד שמציאות העולם אינה עומדת 
מציאות  להפך,  אלא  הגאולה,  כנגד 
ה'בכורים',  זה  ובכלל  עצמה,  העולם 
והעוצמה  התוקף  את  המסמלים 
את  ותובעים  דורשים   - 'מצרים'  של 

גאולתם של ישראל.
בזכות עבודה זו באה הגאולה האמיתית 
והשלמה בדרך של דילוג וקפיצה, "קול 
ההרים,  על  מדלג  בא,  זה  הנה  דודי 
מדלג  שהקב"ה   – הגבעות"  על  מקפץ 
ובפרט  והקיצים,  החשבונות  כל  מעל 

שכבר "כלו כל הקיצים"

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: 18:40צו 
יצ' שבת: 19:40
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אדירה,  חיים  שמחת  לאושר  "הייתה 
כל מי שהכיר אותו מייד התאהב בו", 
של  חבריו  אחד  במשפט  לתאר  ניסו 
את  שקיפח  ה-25  בן  דוידיאן  אושר 
חייו בתחילת השבוע בתאונת דרכים 
שנחשב  ברוש  לצומת  סמוך  עצמית 

מסוכן מאוד.
אחר  ראשון  ביום  התרחשה  התאונה 
דרכו  את  עשה  דוידיאן  הצהריים, 
את  ניהל  הוא  שם  נתיבות  לעיר 
לי,  אמר  "הוא  'ג'ט-לק'.   גלידריית 
'אבא, אני נוסע לנתיבות וחוזר בעוד 
משה  אביו  בכאב  תיאר  שעה'"  חצי 

לאחר שהתבשר בתאונה הקטלנית.
רכב  ראינו  למקום  "כשהגענו 
כשבסמוך  הכביש,  בצד  בתעלה 
סיפר  הכרה"  מחוסר  גבר  שוכב  אליו 
שלמה  במד"א  חירום  רפואת  חובש 
את  חילצו  אורח  "עוברי  ברגשטיין, 
טיפול  לו  להעניק  וניסו  הפצוע 
רפואיות  בדיקות  ביצענו  ראשוני. 
וסבל  חיים,  סימני  ללא  היה  הוא  אך 
מחבלה רב מערכתית קשה, ותוך זמן 

קצר נאלצנו לקבוע את מותו".
הכתה  דוידיאן  של  מותו  על  הידיעה 
שהכירו  האזור  מתושבי  רבים  בהלם 
שנחשפו  מאלה  רבים  וגם  אותו 
התוכנית  של  הקודמת  בעונה  אליו 
ריגש  שם  לאירוויזיון"  הבא  "הכוכב 
אבל  שלו  הסיפור  עם  שלמה  מדינה 
עמיר  של  לשיר  הביצוע  עם  בעיקר 
"ניצחת איתי הכל", שיר שאולי  בניון 
מספר גם את סיפור הניצחון שלו, על 
אותו  עצר  לא  דבר  שום  המגבלה  אף 

להגשים את החלומות שלו. 

מאת: אורי גבאי

ילדותו  חברת  גבריאלי,  אלינור 
נפרדה  גדל  שבו  פטיש  ממושב 
אפס  מגיל  שלי  "חבר  גדול.  בכאב 
מה לא עברנו ביחד ? ואו הזיכרונות. 
שהזיכרונות  עולם  לבורא  מתחננת 
לפני  לי  אמרת  איך  יישארו.  לעד 
לשבת  לנו  כשיצא  בדיוק  שבועיים 
קצת לבד ? "אלינור הכל הבל הבלים 

המשיח בדרך".
לחיות  שזכיתי  תודה  הוסיפה:  עוד 
איתך 23 שנה תודה על כל חוויה הכי 
מתעצבן  שהיית  האש  מעל  קטנה 
וצועק  בשבילך  מידי  פשוט  שהבשר 
הבשר  את  רוצה  אני  הבאה  "פעם 
בטלפון,שיחה  טוב",שיחות  הכי 
תמיד  שהיית  כמו  עיניים"  ב"ארבע 
לך משעמם בשעות  לי כשהיה  אומר 
מוקד  שהיה  שלך  הקטנות,הבית 
עלייה לרגל ,תמיד כששואלים איפה 
לארח  אושר..אהבת  אצל  יושבים? 
לכולם  פתוחה  הייתה  שלך  הדלת 
כמו  לחיות  וידעת  מלך  היית   ! תמיד 
על  .תודה  האחרון  היום  עד  מלך 

ילדות מושלמת שזכינו לה איתך
חזקה  איזה  יבין  לא  לעולם  אחד  אף 
נתינה  של  במושב,חברות  החברות 
וכבוד,שבכל מצב כולם בשביל כולם 
ובטח  מהחיים  יותר  שחזקה  חברות 
שתמשיך  בטוחה  הארור.  שמהמוות 
ההמבורגר  על  מלמעלה  גם  לצחוק 
אהבתי,  אני  אוכלת,  שאני  גרם   350
הכל  אעשה  תמיד.  ואוהב  אוהבת 
יכבה  שלא  שלך  הנר  את  להאיר  כדי 
, בראש  לעולם אתה תהיה נצור בלב 

ובנשמה שלי לנצח".
האזורית  המועצה  ראש  חג'ג',  שי  גם 
בעמוד  לאושר  ספד  מרחבים, 
כשמו,  "אושר,  וכתב:  שלו  הפייסבוק 
ושמחה  רוח  נחת  שהסב  איש  היה 
בוגר  לנכותו.  נכנע  לא  הוא  לרבים. 
הצלחה  וקצר  הופיע  מרחבים,  תיכון 
מכריו.  כל  על  אהוב  והיה  בתכנית 
אנחנו שותפים לכאב של הוריו, משה 
ורוזה, ושל שלמה ומרים, סבו וסבתו 
המשפחה  של  ולאבם  אושר,  של 

המורחבת, החברים ומושב פטיש". 
את  כואבים  אנו  מסרו:  קשת  שידורי 
דוידיאן  אושר  של  עת  בטרם  מותו 
תנחומינו  את  למסור  ומבקשים  ז"ל 
עוד  תדעו  שלא  דוידיאן.  למשפחת 

צער. יהי זכרו ברוך".

למרות המחלה שריתקה אותו מגיל קטן לכיסא גלגלים, אושר דוידיאן ממושב 
פטיש התמודד בצורה מעוררת הערצה- התנהל עצמאית, הגשים חלום מוסיקלי 

וניהל עסק מצליח. בתחילת השבוע הכל נגדע בתאונת דרכים קטלנית.

לה  שקוראים  מחלה  לי  "יש 
סיפר  אימפרפקטה",  אוסטאוגנזיס 
עצמות.  רככת  "זאת  בתוכנית, 
שלי  אימא  של  בבטן  קטן  כשהייתי 
משחק  הייתי  בבטן.   שברים  לי  היו 

כדורגל עם כיסא גלגלים".

סוף טראגי לילד 
שניצח כל מגבלה

לא  הוא  סבל  ממנה  הנכות  "למרות 
מכריו,  סיפרו  אותו"  לנהל  לזה  נתן 
לכולם,  שר  היה  הוא  קטן  "מגיל 
מצחיק את כולם, ילד חברותי מאוד. 
לא  המגבלה  התבגר  הוא  כאשר  גם 
נהיגה,  רשיון  להוציא  ממנו  מנעה 

לעסוק במוסיקה ולהקים עסק משלו 
בנתיבות. 

"אושר מלאך יקר זה לא נתפס בראש 
בכאב  נפרד  עבר"  בלשון  עליך  לדבר 
גדול חברו הטוב עמית אבו,  "רצות לי 
בראש כל כך הרבה סיטואציות איתך 

אדם  בן  אתה  פשוט  מילים  לי  שאין 
ועזרת  דאגת  תמיד  לב  שכולו  טהור 
חיים  בשמחת  מלא  היית  אדם  לכל 
ואהבה לה׳ יתברך שלא היתה רגילה 
ורע  טוב  דבר  כל  קיבלת  אדם  ולכל 

בהבנה ואהבה".
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אורי גבאי

צפוי  בשדרות  מדיקל  שיאון  מפעל 
לפתור את מצוקת המסיכות בישראל 
ביצע  הביטחון  שמשרד  לאחר  זאת 

הזמנה רחבת היקף.
ממשיך  הביטחון  משרד  כאמור, 
בפעילות רכש מסביב לשעון של ציוד 
לצד  הבריאות.  מערכת  עבור  רפואי 
המאמץ לקדם רכש אמצעים מחו"ל, 
הנחו שר הביטחון, נפתלי בנט ומנכ"ל  
אודי  )במיל'(  אלוף  הביטחון  משרד 
מקומי.  ייצור  דרך  בכל  להגביר  אדם 
את  הניתן  ככל  לצמצם  במטרה  זאת 

הצורך ביבוא, בטווח הקצר והארוך.
הרכש  מנהל  חתם  האחרונים  בימים 
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)מנה"ר( במשרד הביטחון, באמצעות 
יחידת הסגן לרכש לוגיסטי רב זרועי,  
ש"ח  מיליוני  של  בהיקף  הזמנות  על 

מחברת "שיאון" משדרות.
הבריאות  למשרד  תספק  שיאון 
 3( כירורגיות  מסכות  מיליון  כ-30 
לסוף  עד  מיליון  מהן-11  שכבות(, 
מסכות  מיליון  וכ-5.5  אפריל  חודש 
הייצור  קו  פתיחת   .N95 מסוג 
התאפשרה  המתקדמות  למסכות 
הובאה  האחרונים  שבימים  לאחר 
הביטחון,  משרד  בסיוע  לארץ, 
מסוגה  היחידה  מיוחדת,  מכונה 
מאות  שיאון  תייצר  כן  כמו  בישראל. 

וחלוקים   מים  חסיני  סרבלים  אלפי 
לצוותים הרפואיים.

במשרד  מנה"ר  וראש  סמנכ"ל 
הציוד  "ליצרני  דדון:  אבי  הביטחון, 
יכולות  יש  בישראל  הרפואי 
מצויין,  ייצור  וכושר  מתקדמות 
ולהעצים  לחזק  פועלים  שאנחנו 
מתחילת משבר הקורונה.                         אלה 

קווים חיוניים של ממש. 
השנה  כל  לאורך  פועל  מנה״ר 
על  בדגש  ישראלי,  רכש  להעדפת 
עבורנו  שליחות  זוהי  הפריפריה. 
גם  התעשייה  למען  לפעול  להמשיך 

בעת הקשה הזו".

ליצירת  המניע  הגורם  את  בצעירים 
חברתי,  חוסן  בעלת  חזקה  קהילה 
הם  הצעירים  לאומי.  לחוסן  המוביל 
מנוע הצמיחה שמייצר קהילה חזקה 
ובמיוחד  בשגרה  מקומית  ומנהיגות 
הפריפריה  לפיתוח  המשרד  בחירום. 
את  בצעירים  רואה  והגליל  הנגב 
חזקה  קהילה  ליצירת  המניע  הגורם 
לחוסן  המוביל  חברתי,  חוסן  בעלת 
הצעירים  מרכזי  זו  בתקופה  לאומי. 
חירום  במתכונת  לעבוד  ממשיכים 
באמצעות ניהול משאבי קהילה  בעת 
חירום לצד פעילויות פנאי והתנדבות 
בקהילה למען האוכלוסייה המבוגרת 
וסיוע בהסברה. כמו כן, ניהול תכנים 
צעירים,  הורים  למען  מקוונים 
והרצאות  קורסים  סדנאות,  הופעות, 
מהבית.  לצאת  צורך  יהיה  שלא  כדי 
שחיזוק  :"מכיוון  הוסיף  משעל 
הוא  בפריפריה  הצעירה  החברה 
 60  - מ  למעלה  הקים  המשרד  יעד, 
מהווים  שבחירום  צעירים  מרכזי 
בקהילה." משמעותי  עזר   כוח 

מפעל שיאון מדיקל משדרות יבצע עבור מערכת הבריאות ייצור חסר תקדים של 
מסיכות וחלוקים לצוותים הרפואיים. ברשתות הפארם הם ימכרו במחיר מוזל.

מפעל משדרות צפוי 
לייצר 35 מיליון מסיכות
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אורי גבאי

החרדיות  בקהילות  שמתחולל  מה 
הקשור  בכל  שמש  ובית  ברק  בני  של 
להתפרצות נגיף הקורונה עורר חשש 
קהילה  יש  שבה  נתיבות  בעיר  גם 
פועלים  ובעירייה  גדולה  חרדית 
להפקת  החשש  את  לתרגם  נמרצות 
לקחים כדי למנוע חלילה מצב דומה. 
פעלה  האחרון  השבוע  בסוף  רק 
"בית  כנסת  בית  לסגירת  המשטרה 
תפילה  וקיים  פעל  אשר  בוכריס" 
בית  בתחומי  רבים  משתתפים  ובה 
הכנסת ובסמוך לו עשרות מתפללים 
תוך הפרה בוטה  ובניגוד לצו בריאות 

העם ותקנות לשעת חירום.
ההסברתי  המאמץ  אל  כאמור, 
העיר,  של  הראשי  הרב  גם  מצטרף 
בשעות  שהוציא  הכהן  פנחס  הרב 
לקהילה  מיוחדת  איגרת  האחרונות 
"לצערנו  בעיר.  הגדולה  החרדית 
הקורונה  נגיף  התפשטות  עקב 
ולא  הארץ  בכל  ומתפשט  ההולך 
מתושבי  שכמה  השמועה  טובה 
למנוע  כדי  זה.  בנגיף  נדבקו  עירנו 
תורה  מדין  מחויבים  אנו  התפשטות 
להישמע להוראות גדולי ישראל מכל 
הגוונים והוראות משרד הבריאות לא 
להתאסף כלל, הירא את דבר ה' הינוס 
היתר,  בין  כתב  ביתו"  של  משפחתו 
"צער עמוק בלב כל אחד על כל זאת 
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רב העיר נתיבות 
מתגייס למאבק בקורונה

חסד  שמרכז  שנה  עשרים  כבר 
נזקקות  למשפחות  מסייע  בשדרות 
ומפעיל מפעל צדקה אחד גדול בעיר 
קשות.  תקופות  מעט  לא  שידעה 
בימים  לתושבים  דאגו  שהם  כפי 
כך  פוסקים  בלתי  טילים  מטחי  של 
שבהם  האחרונים  בימים  עושים  הם 
הקורונה.  נגיף  על  מתמודדים  כולם 

"בימים שבהם ארגוני הצדקה 
מה  מאליו  מובן  לא  קורסים 
חסד"  מרכז  עבורנו  שעושה 
ביקשו תושבים רבים להעריך 
המתנדבים  של  פועלם  את 
אביחי  הרב  של  ברשותו 

עמוסי.
"בתקופה זו בה רובנו סגורים 
ישנו  כורחנו,  בעל  בבתים 
לב  ועם  איכותי  קטן,  צוות 
כלילות  ימים  שעושה  ענק 
מזון"  סלי  ובחלוקת  באריזה 
למתנדבים,  עמוסי  מפרגן 
"שמחנו לראות את החיוך של 
בני השבעים פלוס שנמצאים 

של  חבילות  לבית  כשקיבלו  בסיכון 
מזון  סלי  וכמובן  וחיטוי  ניקוי  חומרי 

עד הבית".
יש לציין כי בכדי להקל עוד יותר על 

14

ובפרט על בתי כנסיות ובתי מדרשות 
מתקיימות  שאינן  תפילות  הסגורים, 
להרבות  חובתנו  ומניינן,  כסדרן 

בתפילות ותחנונים.
לכל  אישית  פנייה  פונה  אני  כן  על 
משפחה להימנע כליל לארח אורחים 
ואפילו משפחה גרעינית, יודעים אנו 
שיש ספק להדבקות וחמירא סכנתא 
שאם  להזהיר  מבקש  עוד  מאיסורה. 
בבני  אפילו  שיש  אדם  יודע  חלילה 
בבקשה  זה  לנגע  חשש  משפחתו 
הבריאות  למשרד  להודיע  גדולה 
וחלילה אם לא נעשה – שותף לדבר 
עבירה ושותף לחוסר לחוסר בריאות 

כל התושבים".

בעיר נתיבות עוקבים בדאגה אחר המתרחש בקהילות חרדיות גדולות ברחבי הארץ 
פנחס  הרב  התגייס  למאמץ  המקומית.  לקהילה  בהסברה  גדולה  מאמצים  ועושים 
הכהן:"כדי למנוע התפשטות אנו מחויבים מדין תורה להישמע להוראות גדולי ישראל".
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ובונה  המשווקת  מאי  גלעד  חברת 
שדרות   my המגורים  פרויקט  את 
השלב  נתיבות   my ופרויקט  בפארק 
לרכוש  למעוניינים  מציעה  החדש, 
"ביטוח  עם  הקרובה  בתקופה  דירה 
ואפשרות  הטבות  חבילת   – קורונה" 
הכוונה  סיכון.  ללא  נוחה  תשלום 
ברכישת  למתעניינים  לאפשר  היא 
לבטל  בנתיבות  או  בשדרות  דירה 
עד  של  בטווח  הרכישה  עסקת  את 
למקרה  החתימה,  מרגע  שנה  חצי 
לרוכשים  יגרום  הקורונה  משבר  בו 
התחייבות  וכן,  הדירה  על  לוותר 
ולמסירת  הפרויקט  להשלמת  חוזית 
"סעיף  )ללא  היעד  בתאריך  הדירה 
קורונה" שעשוי להיחשב ככוח עליון 
יינתן  בנוסף,  דחייה(.  המאפשר 
למדד,  מהצמדה  פטור  לרוכשים 
לנסוק  צפוי  המומחים  מירב  פי  שעל 
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בתקופה הקרובה.
"אנו  מאי:  גלעד  מנכ"ל  יפרח,  גלעד 
דירה  רכישת  כמה  עד  מודעים 
של  זו  בתקופה  חשש  לעורר  עשויה 
רכישה  מודל  יצרנו  לכן,  וודאות.  אי 
שיעניק לרוכשים שקט נפשי ויאפשר 

להם תחושת בטחון ".
על  מדווחים  מאי  גלעד  בחברת 
בשיווק  כה  עד  גדולה  הצלחה 
בפרויקט  הפרויקטים:  בשני  הדירות 
הכולל  החדש  השלב  נתיבות   MY
הכל,  בסך  יח"ד   ו336  בניינים   10
בשכונת נווה שרון, נמכרו יותר מ 20 
האחרונים  בחודשיים  חדשות  דירות 
שווקו  שבו  מצליח  קמפיין  במסגרת 
עם  אמריקאי  בסטנדרט  דירות 

תוספות ושדרוגים רבים.
בפארק,  שדרות   my בפרויקט 
בניינים   12 פני  על  יח"ד   606 כולל 

מסך  ל80%  מעל  שווקו  כבר   9 בני 
הדירות   – בפרויקט  יח"ד  כל 
למשתכן  מחיר  לזכאי  המשווקות 
ולשוק החופשי. בשל הביקוש הגדול 
ששיווקן  חדרים  ארבעה  לדירות 
מאי  גלעד  מציעה  להסתיים,  עומד 
חדרים  ה-5  דירות  את  למתעניינים 
החל  על  עומד  האטרקטיבי  שמחירן 
הינן  הדירות   .  ₪ מיליון  מ-1.065 
 125 של  בשטח  ומרווחות  גדולות 
מ"ר ו16 מ"ר מרפסת. גורמים בחברה 
משתלם  במחיר  מדובר  כי  מעריכים 
במיוחד בשל הפער הנמוך העומד על 
כ40,000 ₪ בלבד בין דירות הארבעה 
לדירות  גדול  ביקוש  שלהן  חדרים 

חמישה חדרים. 

www.sderonet.co.il

אורי גבאי

פרויקט גלעד מאי בשדרות 
ונתיבות מציג: "ביטוח קורונה"
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סוף  של  הדרמטי  הפוליטי  הצעד 
של  לפירוקה  שהביא  שעבר  השבוע 
כחול-לבן בדרך אולי בדרך לממשלת 
ראש  המרים  האויבים  בין  אחדות 
בני  במיל'  ורא"ל  נתניהו  הממשלה 
מ'חוסן  רבים  פעילים  העמיד  גנץ 
שלנו  מהאזור  עתיד'  ו'יש  לישראל' 
מערכות  שלוש  בכל  יחד  שפעלו 
'כחול  של  המסגרת  תחת  הבחירות 
מאוד.  מבלבלת  לסיטואציה  -לבן' 
שנכנס  שוסטר  אלון  ח"כ  גם  ביניהם 
לפוליטיקה בעקבות חברו הטוב גנץ, 
על אף שהתנגד לשלטון נתניהו הוא 
של  ההחלטה  עם  להתיישר  החליט 

גנץ.
בפוסט  שוסטר  הסביר  תחילה, 
כחול-לבן.  של  הצעד  את  כנה 
והיעדים  שלנו  הערכים  "סט 
אך  כמובן,  השתנו  לא  הקונקרטיים 
העמידו  הבחירות  שתוצאות  מכיוון 
כל  אין  קיימת,  מציאות  בפני  אותנו 
בחרנו,  יותר.  טובה  מעשית  חלופה 
בחלופה  בנחישות,  אך  לחץ  בתנאי 
"זו  שוסטר,  אמר  היחידה"  הריאלית 
החלופה שתבטיח שייפסקו הצעדים 
המשטר  יסודות  כנגד  ההרסניים 
גורל  הרי  ושצעדים  הדמוקרטי, 

בהזקתם לא יעברו".
החלופה  "זו  שוסטר:  ציין  עוד 
תצא  לא  ישראל  מדינת  כי  שתבטיח 
שמאות  נוספת,  בחירות  למערכת 

שאנו  החדשים  המובטלים  אלפי 
רוצים לדאוג להם, לא יצטרכו לעבור 
מערכת בחירות נוספת רוויית יצרים 
מענה  איתנו  נושאים  אנחנו  ורעל. 
עבורם,  יותר  הרבה  טוב  מקצועי 
ונעמוד  מפוטרים,  מליון  כמעט  עבור 
הכלכלי  הנחשול  מול  אל  לטובתם 
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כאמור,  ישראל.  את  לשטוף  שעתיד 
הערכים  תרמיל  עם  באים  אנחנו 
למימושם  הדרך  רק  ישתנה.  שלא 
השתנתה, אל מול המציאות המונחת 
חיצי  מול  אל  גם  לטעמי,  בפנינו. 
הביקורת, אנחנו עושים את המעשה 

הראוי ביותר.

הקורונה  נגיף  התפרצות  עם 
החליטה  בישראל,  והתפשטותו 
הממשלה על מספר הגבלות והנחיות 
החינוך,  מוסדות  סגירת  בהן  חירום, 
תחילה בתי הספר ולאחר מכן גם גני 
 – הבריאות  מערכת  עובדי  הילדים. 
במרפאות,  החולים,  בבתי  העובדים 
 – החירום  ובמוקדי  המרקחת  בבתי 
שהם כמובן עובדים חיוניים – נדרשו 
למצוא פיתרון לילדיהם כדי להמשיך 
ולהציל  הציבור  את  ולשרת  לעבוד 

חיים.
קופות  בעובדי  השאר,  בין  מדובר, 
בתי  וכן  בשדרות  הפועלות  החולים 

החולים "ברזילי" ו"סורוקה".
שדרות,  עיריית  ראש  של  בהנחיה 
ראש  סגן  של  ובהובלתו  דוידי,  אלון 
אלעד  החינוך,  תיק  ומחזיק  העיר 
הבריאות  מתאמת  עם  יחד  קלימי, 
העירונית, שרון שהם, הוחלט לפתוח 
בגילאי  לילדים  הלימוד  מסגרות  את 
נפתחו  הן  במרץ  ב-17  וכבר   3-12
חמישי,  עד  ראשון  בימים  ופועלות 
בממוצע  ל-16:00.   8:00 השעות  בין 
שמתחלקים  ביום,  ילדים   20 מגיעים 
של  ההנחיות  בשל  קבוצות  ל-3 
 6 נמצאות  ואיתם  הבריאות  משרד 

"מול הביקורת, אנחנו עושים 
את המעשה הראוי ביותר"

ראש מועצת שער הנגב לשעבר וח"כ בהווה אלון שוסטר מגבה את ההחלטה של 
יו"ר כחול-לבן בני גנץ ללכת לאחדות עם הליכוד.
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נגיף  עם  ההתמודדות  בימי  גם 
כלל  על  שדרות  עיריית  הקורונה, 
ממשיכה  ואגפיה  מחלקותיה 

בעבודות השונות ברחבי העיר.
העיר,  ראש  של  להנחייתו  בהמשך 
תוכנית  עם  לצאת  דוידי,  אלון 
וקרצוף  ריבוד  לשדרוג,  מקיפה 
כבישים משובשים בעיר, בימים אלה 
מבוצעות עבודות בדרך יצחק שמיר, 

עבודות שיסתיימו עד חג הפסח.
מתבצעות  הכביש  על  העבודות 
רבות  תשתית  עבודות  בעקבות 
תשתיות  להחלפת  במקום  שבוצעו 
תת-קרקעיות של מים וביוב וחיבורם 

של צינורות חדשים.
דומות  עבודות  בוצעו  שעבר  בשבוע 
ועד  המוזיקה  מכיכר  איפרגן,  בדרך 
כיכר המתנ"ס )כיכר מוטה גור( לשני 
בדרך  עבודות  גם  בוצעו  הכיוונים, 
בדרך  השבוע  וכאמור  בגין  מנחם 
שרון  אריאל  כיכר  בין  שמיר  יצחק 
התעשייה  לאזור  היציאה  לצומת 

ולכביש 232.
עדכן  חג'בי,  אלעד  שפ"ע,  אגף  מנהל 
עבודות  צפויות  בהמשך  כי  השבוע, 
ברחוב  כבישים  וריבוד  קירצוף  של 

הבנים.
העבודות לחידוש התשתיות הישנות 
וסימוני  בטיחות  שיפורי  וביצוע 
ראוי  בטיחותי  מענה  נותנות  דרך, 

לתושבים.
מתבצעים  הכבישים  ושיפוץ  שיקום 
במסגרת תכנית היקפית של העירייה. 

"התוכנית  דוידי:  אלון  העיר,  ראש 
על- היא  הכבישים  ושיפוץ  לשיקום 

מנת שלכולנו יהיה נעים יותר ובטוח 
נשקיע  העיר.  ברחבי  לנסוע  יותר 
בשדרוג  שקלים  מיליוני  עשרות 
תיקון  שכולל  הציבורי  המרחב 
מאסיבי.  כבישים  וריבוד  מדרכות 
ויונגשו.  ישודרגו  יוחלפו,  מדרכות 
העיר  ולתושבות  לתושבי  תודה 
הסבלנות,  ועל  הפעולה  שיתוף  על 
לשיפור  המיטב  את  לעשות  נמשיך 
לרווחתכם  העיר  רחובות  ושדרוג 

ולנוחיותכם".

פרויקטים  של  בשרשרת  מדובר 
ויימשכו  קודמות  בשנים  שהחלו 
לשפר  במטרה  וזאת  הקרובה,  בשנה 
בשכונות  התושבים  חיי  איכות  את 
ותכנון  עקבית  מדיניות  על-פי  העיר 
אותם  גדולים  פרויקטים  של  אחראי 

מבצעת העירייה בכל התחומים.
ריבוד  לפרויקט  שמעבר  לציין  יש 
למוקד  פונים  כשתושבים  הכבישים, 
דרך  בכל  או  לתושב  ושירות  מידע 
מפגע  על  להתריע  מנת  על  אחרת, 
מגיעים  העירייה  עובדי  בכביש, 
במהירות  הליקויים  את  ומתקנים 

האפשרית.

www.sderonet.co.il

בצל הקורונה: עבודות 
הפיתוח בשדרות נמשכות

עיריית שדרות ממשיכה ביישום התוכנית המקימה עליה הנחה ראש העיר, 
אלון דוידי, לרבד ולקרצף את הכבישים ברחבי העיר בשל עבודות התשתית 

הרבות שבוצעו, שחלקן גרמו לשיבושים בצירי התנועה. 

מתכוננים לפסח בשדרות: 
מנקים ומייפים את השכונות
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משפחתו  בני  שני  במרוקו:  טרגדיה 
נפטרו  משדרות  פרץ  עמיר  ח"כ  של 
הקורונה. בנגיף  שנדבקו  לאחר 
הוא  במרוקו  ביקר  כשפרץ  בעבר 
שנפטרו  המשפחה  בני  אצל  התארח 
התבשרתי  השבוע  מהנגיף.“בתחילת 

משפחתי  מבני  שאחד  בכאב 
הצעירים והמצליחים במרוקו, 
ארי פרץ, בנם של אמיל וסימון 
נידבק  בקזבלנקה,  שחיים 
בנגיף הקורונה בגיל 52 ושוכב 
ומונשם״,  מורדם  חולים  בבית 
מידי  ״באופן  פרץ,  ח״כ  אומר 
דוקטור  את  לחבר  ביקשתי 
תל  מנכ״ל  קרייס,  איציק 
יעל  ד״ר  את  שחיבר  השומר, 
בית  עם  קשר  שיצרה  חביב 
החולים בקזבלנקה ובדקה את 
לי  בישרה  היא  הטיפול,  רמת 
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שארי מקבל את הטיפול הטוב ביותר 
אך מצבו קריטי״.

)ימין(,  אמיל  של  בנם  הוא  ארי 
שהפך  למתמטיקה,  כמורה  המוכר 
במרוקו  ומוכר  מוכשר  עסקים  לאיש 
סימון  ושל  כולה,  היהודית  ובקהילה 

אורי גבאי

הספר  בבית  חייה  כל  מורה  שהייתה 
דורות  וחינכה  שלום״  ״נוה  היהודי 

רבים. 
יצר  פרץ  הבשורה  קבלת  עם  כאמור, 
קשר עם ד״ר איציק קרייס, מנכ״ל תל 
חביב,  יעל  ד״ר  את  שחיבר  השומר, 
אשר הייתה בקשר עם בית 
החולים בקזבלנקה ובדקה 

את רמת הטיפול.
ח"כ  את  עדכנה  חביב  ד"ר 
את  מקבל  ארי  של  במצבו 
אך  ביותר,  הטוב  הטיפול 
קריטי.  מצבו  כי  אמרה 
שקיבל,  הטיפול  למרות 
הוא  האחרון  חמישי  ביום 

הלך לעולמו.
ז"ל:  ארי  על  סיפר  פרץ 
סיפרו  היהודית  ״בקהילה 
והסיוע  תרומתו  על 

יהודים   - חלשות  לאוכלוסיות  שנתן 
לקהילות  רבות  תרם  הוא  וערבים, 
יהודיות ולנזקקים בכל העולם וקיבל 
מישראל,  יהודים  של  פניהם  את 
הוריהם  קברי  את  לפקוד  שבאו 

וסביהם בקזבלנקה".
קיים  יעקב,  ארי,  של  הצעיר  אחיו 
אלפי  בה  שצפו  הצנועה,  הלוויה  את 
בשל  טכנולוגיים  באמצעים  אנשים 
אביו  אושפזו  במקביל  הקורונה.  ימי 
הידיעה  מהם  נמנעה  ובכך  ואימו 
הבשורה  התקבלה  אתמול  המרה. 
שגם אימו, סימון, נפטרה מבלי שהיא 
שאותו  בנה  של  מותו  על  יודעת 
המשפחה,  אבי  במרומים.  תפגוש 

ימין, עדיין מאושפז בבית החולים.
שגוזרת  "הריחוק  הוסיף:  פרץ  ח"כ 
המשפחה  מבני  מונע  המגפה 
האחרים שחיים בפריז להגיע למרוקו 
יעקב  ורק  המשפחה  בבני  ולטפל 
והוא נאלץ לשבת שבעה  נישאר שם 
לטפל  העת  ובאותה  ואחיו  אימו  על 
באביו. הוירוס לא מבחין בין בני אדם, 
חברתי-כלכלי  מעמד  מוצא,  גזע,  בין 
או לאום. כל העולם מתמודד ברגעים 
לנו  שמזכיר  הוירוס,  אותו  עם  אלה 
יותר מהכל עד כמה בני האדם שווים, 
ואת הלקח הזה וההבנה הזו המגיפה 
חדש  כמצפן  גם  אחריה  תשאיר 

לחיינו.
לדעת  צריכים  אנחנו  בישראל,  כאן, 
שאחינו היהודים, שהם מיעוט בגולה 
במדינותיהם  בסולידריות  מטופלים 
יודעים  האדם  בני  כי  העולם  בכל 
היא  וסולידריות  הדדית  ערבות  כי 
המגיפה  את  לנצח  היחידה  הדרך 
הארורה הזו. יהי זכרם של ארי וסימון 
החיים  בצרור  צרורה  ונשמתם  ברוך 
ונתפלל כולנו כי שאר בני המשפחה 
ובראשם אב המשפחה יבריאו ויחזרו 

בשלום לביתם״, סיכם.

בני משפחתו של ח"כ משדרות שחיים במרוקו נדבקו בנגיף. לאחר שאיש העסקים 
ארי פרץ נפטר התבשר ח"כ פרץ כי גם אימו של ארי הלכה לעולמה. "כמו רעם ביום 
בהיר" סיפר פרץ "ראשי המדינה ונציגים מחצר המלך התקשרו אליי כדי להביע צער"

המועצות  מרכז  יו״ר  חג׳ג׳  שי 
האזורית  המועצה  וראש  האזוריות 
לאחר  מבידוד,  יוצא  מרחבים, 
שתוצאותיהן  בדיקות,  שתי  שעבר 

שליליות.
הצמוד  הצוות  של  הבידוד  ימי 

ושל  חג׳ג׳  ם של  י ר י כ ב ה
עימו,  שנפגשו 
ו  מ י י ת ס ה
שעבר,  בשבוע 
יצאו  והאחרונים 
ביום  מבידוד 

ראשון, השבוע.
לפני  כזכור, 
 , ם י י ע ו ב ש כ
התעקש  חג׳ג׳ 
 , ק ד ב י ה ל
אחריות  מתוך 
אף  ציבורית, 

שלא היו לו שום תסמינים, 
אדם  ליד  שהה  כי  שגילה  לאחר 
והופתע לגלות את  החשוד כנשא, 

תוצאת הבדיקה, החיובית.

הפייסבוק  בדף  הבוקר  כתב  חג׳ג׳ 
האלה,  השבועיים  ״לאורך  שלו: 
ואני  תסמינים  ללא  טוב,  הרגשנו 
עבדתי מהבית. הקושי הגדול שלנו 
היה הריחוק והדאגה לילדים. אנא 
הוא  הבית  בבתים.  הישארו  מכם, 
הישמעו  והבטוח.  המוגן  המקום 
הן  להנחיות, 
על  לשמור  נועדו 
כולנו.  בריאות 
מבקשים  אנו 
שוב  להודות 
הלב  מעומק 
לכולם על הדאגה, 
והעזרה  הרגישות 
 . ם ת ע צ ה ש
בריאות  מאחלים 
ומתפללים  לכולם 
מלאה  לחזרה 
ממשיך  לשיגרה. 

לעבוד למענכם.״

יצא 
מבידוד בני משפחתו של עמיר פרץ 

נפטרו מקורונה במרוקו
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כאמור,  ישראל.  את  לשטוף  שעתיד 
הערכים  תרמיל  עם  באים  אנחנו 
למימושם  הדרך  רק  ישתנה.  שלא 
השתנתה, אל מול המציאות המונחת 
חיצי  מול  אל  גם  לטעמי,  בפנינו. 
הביקורת, אנחנו עושים את המעשה 

הראוי ביותר.

הקורונה  נגיף  התפרצות  עם 
החליטה  בישראל,  והתפשטותו 
הממשלה על מספר הגבלות והנחיות 
החינוך,  מוסדות  סגירת  בהן  חירום, 
תחילה בתי הספר ולאחר מכן גם גני 
 – הבריאות  מערכת  עובדי  הילדים. 
במרפאות,  החולים,  בבתי  העובדים 
 – החירום  ובמוקדי  המרקחת  בבתי 
שהם כמובן עובדים חיוניים – נדרשו 
למצוא פיתרון לילדיהם כדי להמשיך 
ולהציל  הציבור  את  ולשרת  לעבוד 

חיים.
קופות  בעובדי  השאר,  בין  מדובר, 
בתי  וכן  בשדרות  הפועלות  החולים 

החולים "ברזילי" ו"סורוקה".
שדרות,  עיריית  ראש  של  בהנחיה 
ראש  סגן  של  ובהובלתו  דוידי,  אלון 
אלעד  החינוך,  תיק  ומחזיק  העיר 
הבריאות  מתאמת  עם  יחד  קלימי, 
העירונית, שרון שהם, הוחלט לפתוח 
בגילאי  לילדים  הלימוד  מסגרות  את 
נפתחו  הן  במרץ  ב-17  וכבר   3-12
חמישי,  עד  ראשון  בימים  ופועלות 
בממוצע  ל-16:00.   8:00 השעות  בין 
שמתחלקים  ביום,  ילדים   20 מגיעים 
של  ההנחיות  בשל  קבוצות  ל-3 
 6 נמצאות  ואיתם  הבריאות  משרד 

של  הילדים  מגני  מקסימות  סייעות 
העירייה  קיבלה  השבוע  שדרות. 
מגרעין  חיילים  ארבעה  של  תגבור 

הנח"ל בשדרות.
אותן מסגרות לימוד פועלות בשיתוף 
פעולה בין העירייה, משרד הבריאות 

ומשרד החינוך.
העירונית,  הבריאות  מתאמת 
הנהלים  על  מפקחת  שהם,  שרון 
הקשר  על  ואחראית  הבריאותיים 
מול הצבא ומול משרד הבריאות וגם 
משרד  מטעם  מפקחת  עם  גם  קשר 

הבריאות על השמרטפיות במחוז.
הקב"סית  באמצעות  החינוך,  אגף 
בעיקר  אחראי  בר-יוחאי,  מעיין 
הרציף  והקשר  הלוגיסטיקה  על 
למידה  ערכות  על  הסייעות,  מול 
הגנים  חיבור  מתכלה,  ציוד  ויצירה, 
וציודם  לאינטרנט  הרלוונטיים 

במחשבים.
מרפאת  מנהלת  שטרית,  מור 
אמא  היא  לב,  בר  ברחוב  "לאומית" 
ל-3 בנות – 9, 6 וחצי ושנה. "זה ממש 
הזאת  בתקופה  מאוד  ומסייע  עוזר 
שאנחנו עובדים רגיל, גם אני בתפקיד 
סיפרה.  שבמשטרה",  בעלי  וגם  חיוני 
הילדות  שתי  עם  מסייע  זה  "לפחות 

הגדולות ועם התינוקת אנחנו עושים 
נהנות,  ממש  הילדות  משמרות. 
ולסייעות.  האחרים  לילדים  התחברו 
ואף  יום  אף  לפספס  מוכנות  לא  הן 
על  לעירייה  מודה  ממש  ואני  שעה 

כך".
"הצורך  דוידי:  אלון  העיר,  ראש 
במסגרות לילדי עובדי הבריאות הגיע 
משרד  בתיאום  שלנו,  מהתושבים 
על  והנחיתי  נעניתי  ומיד  הבריאות, 
פתיחת מסגרות ככל שיידרש לגילאי 
3-12. אני שמח שיש היענות, הילדים 
נהנים וההורים יכולים לעבוד בשקט. 
לטובת  שנרתם  מי  לכל  מודה  אני 
שלנו  היקרות  לסייעות  העניין, 

ולחיילים שהצטרפו".
החינוך,  תיק  ומחזיק  העיר  ראש  סגן 
מערכת  "כשעובדי  קלימי:  אלעד 
אנו  בחזית,  נמצאים  הבריאות 
מסייעים  העירונית  החינוך  במערכת 
מענים  עם  שגרה  לרצף  לילדיהם 
 .16.00 עד   8.00 מהשעה  חינוכיים 
ישנה  אלה,   מאתגרים  בימים  דווקא 
פעולה  לשיתופי  רבה  חשיבות 

חיוניים מהסוג הזה".

"מול הביקורת, אנחנו עושים 
את המעשה הראוי ביותר"

עיריית שדרות הייתה מהרשויות החלוצות שפתחו מסגרות לימוד לילדי עובדי 
מערכת הבריאות תושבי העיר. היוזמה אפשרה לרופאים , אחיות ושאר עובדי 

מערכת הבריאות לצאת לעבודה בראש שקט. 

עיריית שדרות למען ילדי 
עובדי מערכת הבריאות
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ממשיך  שדרות  בעיריית  שפ"ע  אגף 
בעבודתו למען טיפוח שכונות העיר, 
העירייה  המגורים.  ובנייני  הרחובות 
כ-45,000  אלה  בימים  שותלת 
כולל  העיר,  ברחבי  ופרחים  שתילים 
פקעות של נרקיסים וצבעונים שכבר 
ניתן לראותם, בוצעו גיזומי עצים בכל 
רחבי העיר, הכניסה לאזור התעשייה 
ברית  רחוב  מחודש,  מראה  קיבלה 
עבר  אשכול  נאות  בשכונת  ערים 

שיפוץ וגינון.
חדשה  גינה  הקימו  גם  העובדים 
אבן  ברחוב  הקשישים  למועדון 
אשכול,  נאות  בשכונת  גבירול 
ישראל  בדגלי  התמלאה  כולה  העיר 
לקראת יום העצמאות ה-72 למדינה 
המורל,  את  להרים  וכדי  ובא  הקרב 
גללי  השארת  על  הפיקוח  נושא 
כלבים בשטח הציבורי תופס תאוצה 
דוחות   30 כבר  ניתנו  ולאחרונה 
והתראות, מחלקת ההדברה ממשיכה 
להדביר את העיר נגד יתושים לקראת 
של  ובואו  האביב  עונת  של  שיאה 
הוסיפו  המים  מחלקת  עובדי  הקיץ, 
מרבי  לניצול  חכמים  מערכת  ראשי 
של המים, בוצעו תיקוני כבישים בכל 
האשפה  פינוי  מועדי  תוגברו  העיר, 
חול  ימי  במהלך  גם  כאשר  והגזם, 

המועד יתבצע פינוי אשפה.
"גם  דוידי:  אלון  העיר,  ראש 
של  הגדול  האתגר  ועל-אף  השנה 
התמודדות עם נגיף הקורונה על שלל 
את  לרגע  הפסקנו  לא  השלכותיו, 
העבודה ועשינו הכל כדי שהתושבים 
במתכונת  שהעירייה  ירגישו  לא 
אגף  בעובדי  גאה  אני  מצומצמת. 
חג'בי,  אלעד  האגף,  ובמנהל  שפ"ע 
שעושים לילות כימים לטפח ולייפות 
בואו  שלנו.  המקסימה  העיר  את 
נשמור עליה יפה ונקיה גם במהלך חג 
הפסח שהשנה יהיה מיוחד, מצומצם 

וביתי".

בצל הקורונה: עבודות 
הפיתוח בשדרות נמשכות

ערב חג הפסח ובצל ההתמודדות עם נגיף הקורונה, ממשיכה עיריית שדרות 
בטיפוח רחבי העיר, שותלת עשרות אלפי שתילים ופרחים חדשים. 

מתכוננים לפסח בשדרות: 
מנקים ומייפים את השכונות
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השבוע  הפגינו  שדרות  בעיריית 
השבחים  לכל  שראויה  יצירתיות 
של  לאור הנסיבות הקיימות  במיוחד 

התמודדות עם וירוס הקורונה. 
אגפי  מחלקים  שנה  מדי  כידוע 
העירייה חבילות מזון לנזקקים, הפעם 
הוחלט בדומה לרעיון של הדרייב אין 
קורונה,  בדיקות  מתחמי  מד"א-  של 
המתנדבים  יגיעו  אליו  מתחם  ליצור 
הארוחות  את  יאספו  רכב,  כלי  עם 

ויעבירו לבתי הקשישים.
באופן  התחיל   "Corona Drive"ה
עובדי  עם  שעבר  בשבוע  מצומצם 
עירייה, מתנ"ס, מרכז צעירים ומספר 

צילומים: ירדן רימון

בדומה למתחמי מד"א לבדיקת 
קורונה בעיריית שדרות הקימו 

מודל לאיסוף מנות אוכל על-ידי 
העובדים ומתנדבים רבים לפיזור 

בבתי המגורים.

לעשרות  קפץ  והשבוע  מתנדבים 
בעלי  כולל  ומתנדבים,  עובדים 
ראש  סגני  כמו  בכירים  תפקידים 
נחשונוב,  וחוה  קלימי  אלעד  העיר, 
דוידי,  אלון  העיר,  ראש  ואפילו 

שהצטרף לצוות החלוקה.
ביום  מנות   650 חילקו  הם  יום  מדי 
לקשישים כאשר הם מגיעים עם רכב 
הזמן  כל  נשארים  הסינמטק,  לרחבת 
חום,  מדידת  עוברים  הרכב,  בתוך 
חלוקה,  רשימת  מיגון,  ציוד  מקבלים 
גם  אוכל  מקבלים  במנות,  מצטיידים 

לעצמם ויוצאים לדרך.
אורי גבאיראש העיר, אלון דוידי, הודה השבוע 

קורונה

חי  בשידור  ולעובדים  למתנדבים 
שלו  הפייסבוק  בדף  משם  שהעביר 
לשמה,  הדדית  ערבות  "זו  ואמר: 
לשני  האחד  עוזרים  שדרות  תושבי 
ולמשפחות  לקשישים  ומסייעים 
נמצאים  אנחנו  יכולת.  מעוטות 
מתי  לדעת  ניתן  שלא  בתקופה 
המענה  את  לתת  וערוכים  תסתיים 
מודה  אני  זמן.  לאורך  גם  הדרוש 
העובדים  המנהלים,  לכל  לב  מקרב 
והמתנדבים על מסירות הנפש שלהם 

למען מטלה נעלה זו".

דרייב
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רב העיר נתיבות 
מתגייס למאבק בקורונה

חסד  שמרכז  שנה  עשרים  כבר 
נזקקות  למשפחות  מסייע  בשדרות 
ומפעיל מפעל צדקה אחד גדול בעיר 
קשות.  תקופות  מעט  לא  שידעה 
בימים  לתושבים  דאגו  שהם  כפי 
כך  פוסקים  בלתי  טילים  מטחי  של 
שבהם  האחרונים  בימים  עושים  הם 
הקורונה.  נגיף  על  מתמודדים  כולם 

"בימים שבהם ארגוני הצדקה 
מה  מאליו  מובן  לא  קורסים 
חסד"  מרכז  עבורנו  שעושה 
ביקשו תושבים רבים להעריך 
המתנדבים  של  פועלם  את 
אביחי  הרב  של  ברשותו 

עמוסי.
"בתקופה זו בה רובנו סגורים 
ישנו  כורחנו,  בעל  בבתים 
לב  ועם  איכותי  קטן,  צוות 
כלילות  ימים  שעושה  ענק 
מזון"  סלי  ובחלוקת  באריזה 
למתנדבים,  עמוסי  מפרגן 
"שמחנו לראות את החיוך של 
בני השבעים פלוס שנמצאים 

של  חבילות  לבית  כשקיבלו  בסיכון 
מזון  סלי  וכמובן  וחיטוי  ניקוי  חומרי 

עד הבית".
יש לציין כי בכדי להקל עוד יותר על 
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בצל מגפת הקורונה והקושי הגדול בגיוס תרומות, מרכז החסד שדרות 
ממשיך לתמוך במאות משפחות בעיר ואי אפשר שלא להתרגש.

נקודת האור
ובפרט על בתי כנסיות ובתי מדרשות 
מתקיימות  שאינן  תפילות  הסגורים, 
להרבות  חובתנו  ומניינן,  כסדרן 

בתפילות ותחנונים.
לכל  אישית  פנייה  פונה  אני  כן  על 
משפחה להימנע כליל לארח אורחים 
ואפילו משפחה גרעינית, יודעים אנו 
שיש ספק להדבקות וחמירא סכנתא 
שאם  להזהיר  מבקש  עוד  מאיסורה. 
בבני  אפילו  שיש  אדם  יודע  חלילה 
בבקשה  זה  לנגע  חשש  משפחתו 
הבריאות  למשרד  להודיע  גדולה 
וחלילה אם לא נעשה – שותף לדבר 
עבירה ושותף לחוסר לחוסר בריאות 

כל התושבים".

בעיר נתיבות עוקבים בדאגה אחר המתרחש בקהילות חרדיות גדולות ברחבי הארץ 
פנחס  הרב  התגייס  למאמץ  המקומית.  לקהילה  בהסברה  גדולה  מאמצים  ועושים 
הכהן:"כדי למנוע התפשטות אנו מחויבים מדין תורה להישמע להוראות גדולי ישראל".

חסד  במרכז  הקשישים,  אוכלוסיית 
במוצרים  המזון  חבילות  את  העשירו 
רבים- עופות, דגים, מוצרי חלב, שמן 
זית יין ועוד מוצרים, הם רק חלק קטן 
למאות  שמאפשרים  המזון  מסלי 
שולחן  סביב  הן  גם  לשבת  משפחות 

סדר ערוך ומכובד. 
יצא  עמוסי  אביחי  מרכז  מנהל   

מספק  "אין  נרגשת:  בקריאה  השבוע 
אחינו  שכל  שגם  לדעת  יותר  וממלא 
תושבי שדרות יעברו את החג בצורה 
להודות  רוצה  אני  ושמחה  מכובדת 

בשגרה ובחירום
דוידי  אלון  מר  העיר  ראש  לידידי 
תושבי  כלפי  והמסירות  הדאגה  על 
להוקיר  פז  הזדמנות  זו  שדרות. 
המתנדבים  לכל  הלב  מעומק  תודה 
והתומכות,  התומכים  והמתנדבות, 
התורמים והתורמות אשר משקיעים 
תודה  וכספם,  ממרצם  מזמנם, 

לכולכם".
לקושי  התייחס  גם  עמוסי 
בגיוס תרומות לטובת מפעל 
הצדקה שהוא מנהל. "המצב 
באפשרותנו  שאין  כזה,  הוא 
על  כרגע  משאבים  די 
לכל  לספק  להבטיח  מנת 
סל  הנזקקות  המשפחות 
מכאן  קורא  אני  לכן,  מזון. 
את  נעשה  בואו  לכולם- 
'קמחא  נתרום  יחד,  זה 
הרגעים  את  וננצל  דפסחא' 
פסח  לקראת  האחרונים 
קשים  בימים  טוב  למעשה 
מתנדבי  ובשם  בשמי  אלו. 
אני  שדרות'  החסד  'מרכז 
מאחלת לכל תושבי שדרות והסביבה 

חג פסח כשר ושמח"
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Leumit.co.il  | למידע נוסף: 1700-507-507 | 507* מהנייד

רפואת נשים בשיחת טלפון
 רופאי הנשים זמינים בשבילכן
גם בטלפון, בשעות פעילות 

המרפאה

בריאות הנפש בשיחת טלפון
 עובדים סוציאליים,

פסיכולוגים ופסיכיאטרים
זמינים בשבילכם גם בטלפון,

בשעות פעילות המרפאה

 מוקד ייעוץ טלפוני
24 שעות ביממה

מענה, ייעוץ, הדרכה והכוונה
בכל שעה ומכל מקום

 בדיקות מעבדה עד הבית
בדיקות דם בבית הלקוח,

ללא צורך להגיע למרכז הרפואי

חדש! בשיחת טלפון | בהתכתבות

בלאומית רופאי המשפחה והילדים שלכם 
זמינים עבורכם גם מהבית

 שירותים רפואיים נוספים
בשיחת טלפון

רופאים ומטפלים במגוון תחומים, 
זמינים בשבילכם גם בטלפון, 

בשעות פעילות המרפאה

 שירותי מידע ופעולות
גישה לתיק הרפואי, תוצאות 

בדיקות וזימון תורים בשבילכם 
ובשביל ילדיכם באתר 

ובאפליקציה

מרגישים אתכם מקרוב ומאחלים לכם מרחוק
חג פסח כשר ושמח

ובשורות טובות לכל בית ישראל

תרופות עד הבית
תרופות מרשם עד הבית

בעלות משלוח של 9 ₪ בלבד
בפריסה ארצית רחבה

 חייגו 507* מהנייד והזמינו תור טלפוני. 

במועד התור יתקשר אליכם הרופא האישי
באתר לאומית או באפליקציה
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הולידו  פשוטים  הלא  הקורונה  ימי 
התנדבות  של  נפלאות  יוזמות 
בשדרות  העירונית  ולמשימה 
התגייסו גם שוטרי התחנה והשיטור 
שנחוץ  דבר  בכל  לסייע  כדי  העירוני 
מרכישת  המבוגרת,  לאוכלוסייה 
מזון  חבילות  העברת  ועד  תרופות 
באמצעות הניידות שמבצעות בשוטף 
פעילות מבצעית. "שדרות היא מאוד 
קהילתית שעוברת לא מעט משברים 
הסביר  בגבורה"  תמיד  ומתמודדת 
מייק  סנצ  המשטרה  תחנת  מפקד 
רואים  כמשטרה  אנחנו  "גם  כהן, 
האזרח  לרשות  כל  קודם  עצמנו  את 
לא  משקיעים  אנחנו  השנה  ולאורך 

מעט בפעילות קהילתית".
בפעילות  השבוע  שהבחין  מי 
לבתי  בסמוך  גדולה  משטרתית 
לא  להירגע-  כמובן  יכול  מגורים 
פשיעה,  נגד  בפעילות  מדובר 
במסגרת פעילות עירונית התייצבו גם 
"האמת  לקשישים.  לסייע  השוטרים 
היא שלאורך כל השנה אנחנו מצויים 
משפחות"  עשרות  עם  שבועי  בקשר 
קשישים  "חלקם  כהן,  סנ"צ  מוסיף 
עריריים, חלקם משפחות קשות יום, 
באופן טבעי בימים אלו גם התגייסנו 
יותר  תחושה  שאין  לומר  חייב  ואני 
שלנו  בשוטרים  גאה  אני  מספקת. 
לכל  ומאחל  שלהם  ההתגייסות  על 
חג  שדרות  של  היקרים  התושבים 

פסח שמח וכשר".

www.sderonet.co.il

של  וילדים  משפחה  רופאי   36  
ואופקים  נתיבות  בשדרות,  מכבי 
טלפוני  מקצועי  ייעוץ  להעניק  החלו 
הניתן  ככל  לצמצם  כדי  למטופלים 

הגעה למרפאות

משטרת שדרות למען הקשישים: 
מזון ותרופות עד פתח הבית

במסגרת פעילות עירונית התגייסו שוטרי משטרת שדרות למשימה והובילו 
חבילות בתוך ניידות המשטרה לבתי המגורים.
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מרכזי הצעירים של המשרד לפיתוח 
ממשיכים  והגליל  הנגב  הפריפריה, 
לחזק את החוסן הקהילתי בפריפריה 

גם בחירום. 
מרכז  קורונה  נגיף  התפשטות  בשל 
לפיתוח  המשרד  של  הצעירים 
בשדות  והגליל  הנגב  הפריפריה 
למען  לשעון  מסביב  פועל  נגב 
משחקים  ערכות  חלוקת  הקהילה. 
על  שמירה  ולמבוגרים,  לילדים 
והתושבים,  הקהילה  עם  חם  קשר 
מזון  לחלוקת  מתנדבים  מערך 
.LIVE פייסבוק  ושידורי   לקשישים 
אלו רק חלק מפעילויות מרכז צעירים 

שדות נגב בחירום. 
ערכות  חלוקת  בוצעה  בנוסף, 
לבילוי  משחקים  הכוללות  פעילות 
בין  עברו  המרכז  מתנדבי  ולפנאי. 
בצבע  בד  סלי  וחילקו  התושבים  בתי 
כמה  תראו  "עוד  נכתב:  עליהם  סגול 
מהשיר  מוכר  זה  משפט  יהיה".  טוב 
המפורסם בשנה הבאה שכתב אהוד 
"עוד  אילנית:  הזמרת  ושרה  מנור 
הבאה".  בשנה  יהיה  טוב  כמה  תראה 
צעירים  מרכז  מנהלת  לנדאו   רעות 

לפיתוח  המשרד  של  נגב  שדות 
הפריפריה הנגב והגליל, אשר הובילה 
אמרה  המיזם  במסגרת  חלוקה  צוות 
הבתים  בין  עוברים  המתנדבים  כי 
הערכה  את  הדלת  בפתח  ומניחים 
המשפחות.  של  לשלומן  ושואלים 
לקבל  מתרגשים  מאוד  "התושבים 
את הערכות והתגובות שאנו מקבלים 
לנדאו,  רעות  ציינה  חמות.  מאוד 
נגב:  שדות  צעירים  מרכז  מנהלת 
מהווה  נגב  שדות  הצעירים  "מרכז 
זרוע חשובה בשגרה ובמיוחד במצבי 
שמחים  מאוד  והתושבים  חירום 
את  שמחזק  עם  שלנו  הקשר  על 
הקהילה. הערכות למבוגרים כוללות 
והערכות  וקלפים  דומינו  שש-בש, 
למטרה,  קליעה  לוח  כוללות  לילדים 
ועוד".  חוברות  דוקים,   מטקות, 
המשרד  מנכ"ל  משעל,  אריאל 
והגליל:"  הנגב  הפריפריה,  לפיתוח 
הנפלאים  בצעירים  גאה  אני 
חירום  בשעת  מגדרם  שיוצאים 
מחדש  ומגדירים  לקשישים  לעזור 
לפיתוח  המשרד  הדדית.  ערבות  מהי 
רואה  והגליל  הנגב  הפריפריה 

ליצירת  המניע  הגורם  את  בצעירים 
חברתי,  חוסן  בעלת  חזקה  קהילה 
הם  הצעירים  לאומי.  לחוסן  המוביל 
מנוע הצמיחה שמייצר קהילה חזקה 
ובמיוחד  בשגרה  מקומית  ומנהיגות 
הפריפריה  לפיתוח  המשרד  בחירום. 
את  בצעירים  רואה  והגליל  הנגב 
חזקה  קהילה  ליצירת  המניע  הגורם 
לחוסן  המוביל  חברתי,  חוסן  בעלת 
הצעירים  מרכזי  זו  בתקופה  לאומי. 
חירום  במתכונת  לעבוד  ממשיכים 
באמצעות ניהול משאבי קהילה  בעת 
חירום לצד פעילויות פנאי והתנדבות 
בקהילה למען האוכלוסייה המבוגרת 
וסיוע בהסברה. כמו כן, ניהול תכנים 
צעירים,  הורים  למען  מקוונים 
והרצאות  קורסים  סדנאות,  הופעות, 
מהבית.  לצאת  צורך  יהיה  שלא  כדי 
שחיזוק  :"מכיוון  הוסיף  משעל 
הוא  בפריפריה  הצעירה  החברה 
 60  - מ  למעלה  הקים  המשרד  יעד, 
מהווים  שבחירום  צעירים  מרכזי 
בקהילה." משמעותי  עזר   כוח 

מבצע החלוקה בוצע במסגרת שיתוף פעולה בין מרכז הצעירים של 
המשרד לפיתוח הנגב ובין מועצת שדות נגב. 

ערכות פעילות חולקו עד 
הבית לתושבי שדות נגב
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בימים  זכתה  שדרות  עיר 
רבים  לשבחים  האחרונים 
המהירה  היכולת  על 
המעבר  את  לעשות  שלה 
ולייצר  לחירום  משגרה 
פיתרונות  קצר  זמן  תוך 
בוירוס  למאבק  משלה  יצירתיים 
תמצאו  הארגונים   בין  הקורונה. 
הכחולים  המדים  לובשי  את  גם 
ממשטרת ישראל שצברו ניסיון גדול 
כמה  שוב  והוכיחו  ביטחוני  בחירום 
המערכת  עם  יחד  להם  יש  ניסיון 
מהיר  מעבר  לעשות  העירונית 
ועובד  שחי  מי  "רק  לחירום.   משגרה 
בשדרות יודע כמה הניסיון הביטחוני 

מסביר  המעבר"  את  לעשות  מסייע 
תחנת  על  שמפקד  כהן  מייק  סנ"צ 
המשטרה המקומית מזה שלוש וחצי 
שנים, "אין ספק, ההתמודדות הפעם 
שאיתו  בנגיף  במאבק  מדובר  שונה, 
כל  בעצם  המדינה,  כל  מתמודדת 
העולם. העובדה שיש לנו ולתושבים 
במעבר  מאוד  לנו  מסייע  זה  ניסיון 

משגרה לחירום".
לפני  לתפקיד  התמנה  כהן,  מייק 
התחנה  על  ופיקד  שנים  וחצי  שלוש 
בתקופה ביטחונית מאתגרת במיוחד 
נגמרים.  בלתי  הסלמה  סבבי  עם 
העיר  קיבלה  האחרון  בשישי  רק 
שכל  העובדה  אף  שעל  תזכורת 

יש  קטלני  נגיף  עם  מתמודד  העולם 
להמשיך  עזה  ברצועת  שמעוניין  מי 

לעסוק בטרור. 
"בימים אלה אנחנו נמצאים בנוכחות 
כהן,  סנ"צ  אומר  בשטח"  מרובה 
כדי  קניות  למרכזי  מגיעים  "אנחנו 
לוודא שתקנות החירום של הקורונה 
את  לשמר  להמשיך  כדי  מיושמים, 
וגם  בעיר  הנמוכה  הפשיעה  רמת 
ביטחוני.  תרחיש  לכל  ערוכים  כמובן 
ברמה  מסייעים  גם  אנחנו  בנוסף, 
מרובה  הסברה  לצד  הקהילתית, 
גם  שלנו  השוטרים  לתושבים 
שאיתם  לקשישים  לסייע  ממשיכים 
כדי  השנה  ימות  בכל  בקשר  אנחנו 
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ה

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. 

ותרופות,  מזון  בחבילות  להם  לסייע 
מהכלל  יוצא  פעולה  בשיתוף  מדובר 
הרשות  של  הרווחה  אגף  עם 

המקומית". 

"מעדיפים לא להשתמש 
בכלל בקנסות" 

שהראיון  מצאתי  בארכיון  מדפדוף 
לפני  היה  כהן  סנ"צ  עם  האחרון 
התראיינתי  לא  "אם  כשנתיים. 
טוב"  שלנו  שהמצב  כנראה  שנתיים 
הוא אומר בחיוך, "בסך הכל נדמה לי 
שהזמן עובר מהר שנהנים ואני באמת 
נהנה בתפקיד כי הגעתי לעיר באמת 
שוטרים  סגל  עם  לתחנה  מיוחדת, 

מדהים".
בנסיבות  מתקיים  סנ"צ  עם  הראיון 
חירום אם כי הפעם לא בגלל הסוגיה 
הביטחונית. בהתאם להנחיות הראיון 
נדרש  הוא  כצפוי  טלפונית.  התקיים 
העולם  שכל  החדשה  להתמודדות 
"בסך  האחרונים.   בשבועות  חווה 
גם  לטובתו,  שזה  מבין  הציבור  הכל 
חיים.  להציל  תפקידנו  הזה  במקרה 
ועם  ברגישות  התפקיד  את  מבצעים 
שאנחנו  במקומות  מלאה.  אחריות 
אנחנו  אסרטיביים  להיות  צריכים 
שצריך  ואיפה  אסרטיביים  נהיה 
שיקול  נפעיל  דעת-  שיקול  להפעיל 
לשיחה  בהקדמה  אומר  הוא  דעת" 

בנושא הקורונה.
איך  חלקי,  סגר  של  שבועיים  אחרי 
תושבי  של  המשמעת  את  מסכם  אתה 

שדרות?
עם  נהדרים  באמת  שדרות  "תושבי 
משמעת מאוד גדולה, רובם המכריע 
מי  כל  להנחיות,  נשמעים  בהחלט 
יצא  הוא  ברחוב  פוגשים  שאנחנו 
בדומה  יצא,  הוא  שלשמה  למטרה 
לא  אחד  אף  הביטחונית  למציאות 
בצורך  מדובר  אם  אלא  סיכון  לוקח 
התושבים  כיצד  ראינו  הכרחי. 
גם  זה  את  וראינו  בשטח  נשמעים 
בבתי הכנסת, שדרות הייתה ראשונה 
תפילות  ולאפשר  כנסת  בתי  לסגור 

"
תמיד ערוכים לעבור 
ממצב שגרה לחירום 

ולוקחים בחשבון
התמודדות ביטחונית 

לצד וירוס הקורונה
אם תשאלו את מפקד משטרת שדרות, סנ"צ מייק כהן, הניסיון הביטחוני הגדול 

בחירום של פקודיו ושל התושבים סייע מאוד לעשות את המעבר הנחוץ למציאות 
הקורונה. בראיון מיוחד ל'דין וחשבון' הוא מפרגן לתושבים על המשמעת, מסביר 

מדוע הם חייבים להחמיר באכיפת התקנות למרות אחוז החולים הנמוך בעיר וחושף 
מה הביא את העיר לתחתית אחוזי הפשיעה בישראל.

נגיף הקורונה



כאן  גם  אנשים   10 עד  פתוח  במרחב 
הכללים  על  שומרים  הם  כיצד  ראינו 

בצורה יעילה ונכונה. 
שאחוז  לעובדה  משמעות  יש  כמה 
הקשור  בכל  נמוך  מאוד  בעיר  החולים 

לפעילות האכיפה שלכם?
את  למנוע  היא  המרכזית  "החשיבות 
קצב ההדבקה, מספיק אחד שמדביק 
בעיר  המכפלות  את  ונעשה  שלושה 
להוביל  יכול  זה  שדרות   כמו  קטנה 
למספרים גדולים מאוד כמו שאנחנו 
שהיא  אשקלון  בעיר  למשל  רואים 
של  קטנה  כמות  גם  לכן  ענקית.   עיר 
של  וגם  בבידוד  שנמצאים  אנשים 
אותה  לשמר  צריך  בפועל  חולים 
בשטח.  מיושמות  שההנחיות  ולוודא 
מחייב  דווקא  קטנה  כמות  שיש  זה 
מהסיבה  יתרה  להקפדה  אותנו 
כזה  שאחד  מספיק  ביותר,  הפשוטה 
שיש  במקום  במגע  ובא  החוצה  יוצא 
התקהלות אנחנו בבעיה גדולה, בשל 
בשדרות  המשטרה  של  האכיפה  כך 

מבוצעת כמו בכל עיר אחרת".
יש  שבה   אשקלון  כמו  בעיר  זאת,  בכל 
שהאכיפה  להניח  אפשר  התפרצות 

גדולה יותר?
כוונתך,  את  לחלוטין  מבין  "אני 
בכל  מדיניות  אותה  היא  המדיניות 
מקומות  שיש  להיות  יכול  הארץ, 
שמשרד הבריאות שם יותר דגש ואז 
קורה  הכל  אבל  נדרשת  המשטרה 
תחת מדיניות שכולנו מחויבים אליה. 
הקורונה,  של  הנוכחי  במשבר  אנחנו 
התפקיד שלנו כמשטרה לפעול תמיד 
הבריאות  משרד  של  ההנחיות  לפי 
ולשמש הזרוע המבצע בשטח וזה מה 

שאנחנו עושים".
ישנם תושבים שטוענים אחרת. למשל 
בפנייה שנעשתה אלינו למערכת טוענת 
של  תנועה  רואה  שהיא  העיר  תושבת 
נערים ברחוב, תושבים עושים ספורט, 
בתי קפה וכמה חנויות שפתוחים כרגיל 

והיא לא רואה את נוכחות המשטרה?
כי  טענותיה  את  מבין  אני  כל  "קודם 
נתקלה  לא  עצמה  שהיא  להיות  יכול 
כאחד  אבל  משטרתית  בנוכחות 
ונמצא  שדרות  משטרת  על  שמפקד 
בשטח ומצוי בקשר רצוף עם המוקד 
היא  תמיד  שלא  נוכחות  יש  העירוני 
נראית לעין אבל כל חריגה מההנחיות 
שהעיר  נשכח  בל  מיידית,  מטופלת 

היה  לא  הקודמות  בתקנות  למשל, 
ניתן לשבת בבתי קפה אבל היה ניתן 
זיהינו במרכז  לקחת בטייק אווי אבל 
ומייד  התגודדויות  יצר  שזה  העיר 
הזה  במקרה  האחריות  אותם.  פיזרנו 
היא על בעל העסק שצריך לדאוג לא 
להשאיר מקומות ישיבה ולא לאפשר 
את זה כי הוא עלול לקבל קנס- צעד 
לוותר  מעדיפים  שאנחנו  אחרון 

עליו".
מחירום  במעבר  הניסיון  כמה  עד 
לכם  מסייע  הביטחוני  בנושא  לשגרה 

בהתמודדות עם הקורונה?
משום  ייחודית  היא  שדרות  "תחנת 
שמעבר משגרה לחירום מתבצע  גם 
סבבי  לצערנו  ובכלל  שגרה  בעיתות 
לתקופה  אחת  מתרחשים  ההסלמה 
לעשות  לנו  גורם  זה  ולכן  קצרה 
כשאתה  מעט.   לא  הזה  המעבר  את 
חירום  מצב  ומגיע  בשגרה  ערוך 
איתו.  להתמודד  יודעים  מייד  אנחנו 
רמת  מחייבת  הביטחונית  המציאות 
המצב  מאשר  שונה  שהיא  כוננות 
השוני  הקורונה.  וירוס  של  הנוכחי 
הניידות  בנושא  דווקא  לאו  הוא 
השוני  אלא  בשטח  שלנו  והפריסה 
במצב  שכן  המבצעית  בתפיסה  הוא 
זה ניידות ניצבות במצב הזנק ואנחנו 
לכל  ומגיעים  טילים  עם  מתמודדים 
כיום  ספורות,  דקות  בתוך  זירה 
במוקדי  להיות  היא  שלנו  התפיסה 

החיכוך שבהם ציבור גדול מגיע. 
הסלמה  מסבב  גדול  חשש  קיים  כמה 

בתקופה כזו?
לימד  כבר  בשדרות  העבר  "ניסיון 
לכן  להתרחש  יכול  שהכל  אותנו 

ויש  במצלמות  מרושתת  שדרות 
אלינו  בנוסף  שעוקבות  מוקדניות 
אחר המתרחש 24/7. אני חייב לציין 
פעילות  של  וחצי  שבועיים  שבמשך 
כל  משתנות  חירום  לשעת  התקנות 
החמרה  יש  יומיים-שלושה  כל  העת, 
קודם  אם  השבוע  למשל  בתקנות. 
בתי קפה ומסעדות יכלו לתת שירות 
רק  אסור,  זה  שכעת  הרי  אווי  בטייק 
שהוגדר  למי  ורק  משלוחים  שירות 

חיוני".
כמה נניח אתם מבצעים אכיפה בררנית 

לגבי מיהו עסק חיוני ומי לא?
לפי  רק  פועלים  אנחנו  "שוב 
שעל  ומבינים  שמשתנות  התקנות 
שרוצים  עסקים  ישנם  המצב  אף 
חייבים  הם  אבל  להתפרנס  זאת  בכל 
השבוע  בסוף  ההנחיות.  לפי  לפעול 
לכן  התקנות,  למשל  הוחמרו  שעבר 
ברחבי  הקניות  במרכזי  התייצבנו 
העיר וראינו לא מעט עסקים שפתחו 
וקיבלו קהל למרות שהם לא נחשבים 
ביקשנו  תרופות,  או  מזון  חיוניים- 
שהם  לומר  חייב  ואני  לסגור  מהם 
נענו מייד ושיתפו פעולה באופן מלא, 
כאלה  מעטים  והיו  נענה  שלא  מי 

קיבל אזהרה".
מה לגבי קנסות?

להשתמש  לא  מעדיפים  "אנחנו 
להבין  ומשתדלים  בקנסות  בכלל 
כמובן  יכבד  שלא  מי  אבל  לליבם 
חייב  גם  אני  אותו.  לקנוס  נהסס  לא 
מירב  את  משקיעים  שאנחנו  לומר 
לציבור  בהסברה  שלנו  המאמצים 
שזאת  מבין  הציבור  ולשמחתי 
פעולה.  ומשתף  שלנו  העבודה 

ממצב  לעבור  ערוכים  תמיד  אנחנו 
את  בחשבון  ולוקחים  לחירום  שגרה 
להתמודדות  גם  האפשרויות,  כל 
ביטחונית לצד וירוס הקורונה. הכוח 
זהה  בשטח  כרגע  שפועל  המבצעי 
הביטחונית  במציאות  שמוכן  לכוח 
את  לעשות  בעיה  לנו  תהיה  שלא  כך 

המעבר".
האחרון  שישי  ביום  תזכורת  קיבלנו 

ולקח לי זמן לקלוט שזה אפשרי?
בשישי  זה  את  שחווה  ומי  "נכון 
'צבע  קשור  לא  קצת  לו  נראה  היה 
מתמודד  העולם  שכל  בזמן  אדום' 
הרקטה  אומנם  הקורונה.   נגיף  עם 
מספיקה  אבל  בעיר  התפוצצה  לא 
תושבים  להכניס  כדי  אחת  התראה 
תוך  ואותנו  גדולה  לחרדה  רבים 
בימים  כי  חירום  למצב  שניות  עשר 
נמצא  תמיד  הביטחוני  הכובע  אלה 
לכל  שיבוא.  תרחיש  לכל  בכוננות 
אבל  קורונה  ערכת  בניידת  יש  שוטר 
מבצעית  ערכה  גם  יש  אליה  בסמוך 
כל  או  טילים  בירי  לטיפול  מוכנה 

אירוע ביטחוני אחר".

"נתוני פשיעה נמוכים 
מאוד בשדרות"

משטרת  בזמן,  אחורה  חוזר  אני  אם 
שדרות התמודדה בעבר עם לא מעט 
פשיעה בעיר וגם עם לא מעט מעשי 
בארבע   מודה  אני  אבל  ואנדליזם 
רגע  נשאיר  אם  האחרונות,  השנים 
הביטחון  הביטחוני,  הנושא  את  בצד 
השתפר  התושבים  שלנו  האישי 
שני  כל  תשמעו  לא  כבר  פלאים, 
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סנ"צ מייק כהן בזירת נפילת רקטה בשדרות. ערוכים לשני תרחישים במקביל

נגיף הקורונה

סנ"צ מייק כהן בפגישה עם ראש העיר דוידי. מרוצה מאוד משיתוף הפעולה עם העירייה
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היה  לא  הקודמות  בתקנות  למשל, 
ניתן לשבת בבתי קפה אבל היה ניתן 
זיהינו במרכז  לקחת בטייק אווי אבל 
ומייד  התגודדויות  יצר  שזה  העיר 
הזה  במקרה  האחריות  אותם.  פיזרנו 
היא על בעל העסק שצריך לדאוג לא 
להשאיר מקומות ישיבה ולא לאפשר 
את זה כי הוא עלול לקבל קנס- צעד 
לוותר  מעדיפים  שאנחנו  אחרון 

עליו".
מחירום  במעבר  הניסיון  כמה  עד 
לכם  מסייע  הביטחוני  בנושא  לשגרה 

בהתמודדות עם הקורונה?
משום  ייחודית  היא  שדרות  "תחנת 
שמעבר משגרה לחירום מתבצע  גם 
סבבי  לצערנו  ובכלל  שגרה  בעיתות 
לתקופה  אחת  מתרחשים  ההסלמה 
לעשות  לנו  גורם  זה  ולכן  קצרה 
כשאתה  מעט.   לא  הזה  המעבר  את 
חירום  מצב  ומגיע  בשגרה  ערוך 
איתו.  להתמודד  יודעים  מייד  אנחנו 
רמת  מחייבת  הביטחונית  המציאות 
המצב  מאשר  שונה  שהיא  כוננות 
השוני  הקורונה.  וירוס  של  הנוכחי 
הניידות  בנושא  דווקא  לאו  הוא 
השוני  אלא  בשטח  שלנו  והפריסה 
במצב  שכן  המבצעית  בתפיסה  הוא 
זה ניידות ניצבות במצב הזנק ואנחנו 
לכל  ומגיעים  טילים  עם  מתמודדים 
כיום  ספורות,  דקות  בתוך  זירה 
במוקדי  להיות  היא  שלנו  התפיסה 

החיכוך שבהם ציבור גדול מגיע. 
הסלמה  מסבב  גדול  חשש  קיים  כמה 

בתקופה כזו?
לימד  כבר  בשדרות  העבר  "ניסיון 
לכן  להתרחש  יכול  שהכל  אותנו 

ממצב  לעבור  ערוכים  תמיד  אנחנו 
את  בחשבון  ולוקחים  לחירום  שגרה 
להתמודדות  גם  האפשרויות,  כל 
ביטחונית לצד וירוס הקורונה. הכוח 
זהה  בשטח  כרגע  שפועל  המבצעי 
הביטחונית  במציאות  שמוכן  לכוח 
את  לעשות  בעיה  לנו  תהיה  שלא  כך 

המעבר".
האחרון  שישי  ביום  תזכורת  קיבלנו 

ולקח לי זמן לקלוט שזה אפשרי?
בשישי  זה  את  שחווה  ומי  "נכון 
'צבע  קשור  לא  קצת  לו  נראה  היה 
מתמודד  העולם  שכל  בזמן  אדום' 
הרקטה  אומנם  הקורונה.   נגיף  עם 
מספיקה  אבל  בעיר  התפוצצה  לא 
תושבים  להכניס  כדי  אחת  התראה 
תוך  ואותנו  גדולה  לחרדה  רבים 
בימים  כי  חירום  למצב  שניות  עשר 
נמצא  תמיד  הביטחוני  הכובע  אלה 
לכל  שיבוא.  תרחיש  לכל  בכוננות 
אבל  קורונה  ערכת  בניידת  יש  שוטר 
מבצעית  ערכה  גם  יש  אליה  בסמוך 
כל  או  טילים  בירי  לטיפול  מוכנה 

אירוע ביטחוני אחר".

"נתוני פשיעה נמוכים 
מאוד בשדרות"

משטרת  בזמן,  אחורה  חוזר  אני  אם 
שדרות התמודדה בעבר עם לא מעט 
פשיעה בעיר וגם עם לא מעט מעשי 
בארבע   מודה  אני  אבל  ואנדליזם 
רגע  נשאיר  אם  האחרונות,  השנים 
הביטחון  הביטחוני,  הנושא  את  בצד 
השתפר  התושבים  שלנו  האישי 
שני  כל  תשמעו  לא  כבר  פלאים, 
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ולגדול עוד יותר וזה כבר נמצא בשלב 
תורם  לא  שזה  אגיד  לא  אני  הביצוע. 
יש  הנתונים  שאת  חושב  אני  אבל 
המשטרתית  לעבודה  בעיקר  לייחס 
בעיר  שמבוצעת  וגלויה  סמויה 
הרשות  עם  מדהים  פעולה  בשיתוף 
כדי להעניק לאזרחים כאן בימי שגרה 

ביטחון אישי".
נוכחות  יותר  שיש  התחושה  בנוסף 
זה  ואם  משטרה  ניידות  זה  אם  בשטח 

השיטור הקהילתי?
"אין בכלל ספק שנוכחות משטרתית 
משמעותית  תרומה  תורמת  גלויה 
פעילות  מעט  לא  שיש  אציין  אבל 
את  לזהות  מטרתה  שכל  סמויה 
של  השילוב  אותה.  ולגדוע  הפשיעה 
ושיתוף  והסמויה  הגלויה  הפעילות 
כמו  המקומית  הרשות  עם  הפעולה 
מקרה שפורסם אצלכם )ניסיון לבצע 
פריצה ענקית בחנות משקאות סופר 
לירון ביום שישי שנמנע בזכות ערנות 
אלה  כל  המוקד(.  של  תצפיתנית 
מביאים אותנו לנתוני פשיעה נמוכים 

מאוד בשדרות".
ונדליזם,  מעשי  מעט  לא  היו  בעבר 
תרמו  המצלמות  כמה  כיום,  המצב  מה 

להרתעה?
שדרות  לתחנת  כשהגעתי  "נכון 
נתקלתי  שנים  וחצי  שלוש  לפני 
יכול  אני  ואנדליזם,  של  במקרים 
הפעילות  בין  שהשילוב  לומר 
בקרב  היום  שמתקיימת  המדהימה 
בני הנוער ונוכחות המצלמות הביאה 
רחוב  בעבירות  חדה  לירידה  אותנו 
בשיתוף  כי  אציין  בנוסף,  בפארקים. 
בני  בקרב  תוכנית  הפעלנו  הרשות 
סביבה  תמ"פ-  שנקראת  הנוער 
שלא  במקום  למשל  פשיעה.  מונעת 
הייתה תאורה ויש תאורה אין פשיעה, 
במקום שיש מצלמות עם שילוט אין 
חייב  גם  אני  האישית  ברמה  פשיעה. 
מהיום  בנוער  עסקתי  שאני  לומר 
האמנתי  כי  בשדרות  שלי  הראשון 
לזה  מעבר  להצלחה,  מפתח  שהם 
המון  משקיעה  בשדרות  הרשות 
משאבים ותקציבים באופן בלתי רגיל 
זה  אם  בשטח  התוצאה  את  ורואים 
ואם  שנבנו  הרבים  הנוער  במועדוני 
זה בפעילות שלהם. זה נתון שאני הכי 

גאה בו כמפקד משטרת שדרות".

התפרצויות  של  מקרים  על  וחמישי 
וגניבות רכוש מה שמעיד על השינוי 
שעברה העיר. יש לכך גורמים רבים, 
העירוני  השיטור  הקמת  היתר  בין 
המשטרה,   לצד  מורחבת  במתכונת 
מאות  של  משוכללת  בקרה  מערכת 
מצלמות שפרוסות בעיר, תצפיתנים 
שעובדים כל היממה וכמובן פעילות 

משטרתית מוגברת. 
משמעות  על  דיברנו  הקודם  בראיון 
המצלמות.  ומערך  אדם  כוח  שדרוג 
יש  האם  גדולה  השקעה  נעשתה 

תוצאות?
לך  לומר  יכול  אני  הפשיעה  "בנושא 
אחת  היא  ששדרות  מלאה  בוודאות 
מבחינת  במחוז  הבטוחות  הערים 
פשיעה, כמות עבירות הרכוש בירידה 
האחרונות  השנים  בשלוש  מתמדת 
כמעט  שזה  ה-0.3%  באזור  ונמצא 
אבל  מקרים  שיש עדיין  כמובן  כלום. 
ביחס לכל עיר אחרת זה נתון מדהים. 
שדרות  שם  וגם  מעניין  נוסף  נתון 
עבריין  בסיכוי  זה  בצמרת  ניצבת 
להיתפס- זה אומר שתיק אחד מתוך 
זאת  אישום,  כתב  בו  מוגש  שלוש 
לדין  ומובא  נתפס  העבריין  אומרת 
וזה  וגבוה  שזה נתון מאוד משמעותי 
ומקרה  מקרה  בכל  ההשקעה  בגלל 

בצורה יסודית".
כמה זה תוצאה של השפעה ישירה של 

המצלמות?
המצלמות  פרויקט  כי  אציין  "ראשית 
וגם  ומתחזקת  מפעילה  שהרשות 
ללא  עיר  פרויקט  במסגרת  ממנת 
אלימות לשעבר, פרס מאות מצלמות 
להמשיך  אמור  והוא  העיר  ברחבי 

סנ"צ מייק כהן בפגישה עם ראש העיר דוידי. מרוצה מאוד משיתוף הפעולה עם העירייהסנ"צ מייק כהן בזירת נפילת רקטה בשדרות. ערוכים לשני תרחישים במקביל
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עם  ההתמודדות  של  בעיצומה  אנו 
מתמקדת  אשר  הקורונה  מגפת 
המגפה  התפשטות  במניעת  כיום 
והטלת סגר חלקי על תושבי מדינת 

ישראל.
ובתי  הגנים  שבועות  שלושה  מזה 
הלכה  ועברנו  סגורים  הספר 
חלקה  ביתית,  ללמידה  למעשה 
למידה  וחלקה  מסורתית  למידה 

מתוקשבת.
מתחילים  אנו  עובר  שהזמן  ככל 
יהיה  הזה  הזמני  שהמצב  להפנים 
החלו  וכבר  שחשבנו,  ממה  ארוך 
כי  והערכות  ידיעות  להתפרסם 
לפעולה  יחזרו  לא  החינוך  מסגרות 
שהעריכו  כפי  הפסח  חג  לאחר 
יותר, אפילו  בהתחלה, אלא במועד 
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הבאה  הלימודים  שנת  בתחילת  רק 
בספטמבר.

להיות  הופך  הזמני  בעצם  אז 
הבאים  לחודשים  לפחות  קבוע, 
היא  הנשאלת  השאלה  לפנינו. 

רכש מאת: ג'קי ג'לדטי הטור  אחר  שעוקב  מי 
מערכת  ליצירת  וכלים  עקרונות 
למידה ביתית. הצגתי כלים ושיטות 
בבית,  כמורים  ההורים  לתפקיד 
המשימה  את  לבצע  אפשר  ואיך 
זאת  ובכל  לכך  שהוכשרנו  מבלי 

לשמור על למידה אפקטיבית.
חלק  ישנו  "הורה-מורה"  לכישורי 
בו  הרך  המרכיב  הנקרא  נוסף 
יכולות  להפגין  נדרשים  ההורים 
יותר  אף  ילדיהם  מול  אל  מנהיגות 
אותנו  מחייב  משבר  שגרה.  מבימי 
מול  אל  הובלה  יכולות  להפגין 
הילדים, ולהוות העוגן שלהם בימים 

מורכבים אלו.

תקשורת תדירה
מציאות  שינוי  משברים,  בתקופת 
שונה  חיים  סגנון  קיום  ובעצם 

הכל,  אחרי  מפה?".  ממשיכים  "איך 
כאשר היה לנו תאריך מוגדר לחזרה 
פסח(  חופשת  )לאחר  ללימודים 
ונרתמנו למשימת  שינסנו מותניים 

הלמידה הביתית.

דבר  אין  היום,  עד  שהכרנו  ממה 
השיחות  תקשורת".  "עודף  כזה 
מאפשרות  הילדים  עם  השוטפות 
מצבם  על  בהירה  תמונת  לקבל  לנו 
רגשותיהם  תחושותיהם,  הכללי, 

ומצב רוחם בימים אלו.
נמצאים  הילדים  טבעי  באופן 
עם  נפגשים  ולא  בבית  היום  כל 
כל  גם  הספר.  ומבית  מהגן  חברים 
התקשורת עם המשפחה המורחבת 
מקרה  ובכל  משמעותית,  ירדה 
תקשורת  אמצעי  דרך  מתקיימת 
ומחשב.  פלאפון  כגון  שונים 
האמצעית  הבלתי  התקשורת 
היא  לילדים  שמתקיימת  היחידה 
ההורים  על  ולכן  הוריהם,  מול 
ביום  פעמים  מספר  שיחות  לקיים 
בנושאים שאינם קשורים לקורונה. 
המסכים  שעות  כמות  טבעי  באופן 
ההורים(  של  )ואף  הילדים  של 
את  לילדים  לתווך  חשוב  אך  עולה, 

המציאות באופן ישיר.

השקיעו זמן
בתקופה  הבודדים  היתרונות  אחד 
אותו  יש  חסר,  לא  שזמן  הוא  הזו 

בשפע... עלינו ההורים לזכור 
כי תפקיד מרכזי שלנו הוא לתת גב 
הילדים.  כלפי  אכפתיות  ולהפגין 

איך לעשות את זה ? פשוט מאוד. 
עם  בפעילויות  איכות  זמן  השקיעו 
הישיבה  את  החליפו   – הילדים 
המשותפת מול הטלוויזיה במשחק 
הלמידה  עם  יחד  שלבו  קופסא, 
אישית  למידה  גם  המתוקשבת 
שלבו  הילדים.  עם  יחד  שלכם 
בשלו  משותפות,  יצירה  פעילויות 
ותאפו יחד, הקריאו להם ספר... יש 
אין ספור רעיונות לקיום זמן איכות 
את  הניחו  הילדים.  עם  משמעותי 
מכשירי הפלאפון בצד ופשוט תהיו 

נוכחים עם הילדים בפעילויות.

תסמכו על הילדים
שלנו  והאשליות  התחושות  אחת 
ולא  מורכבים  במצבים  כהורים 

הקורונה  משבר  כגון  מוכרים 
בדרך  לכן  השליטה.  אבדן  היא 
עוברים  אנחנו  אלו  במצבים  כלל 
שליטה  ולוקחים  יתר  לניהול 
הזה.  לבור  תיפלו  אל  הכל.  על 
בוגרים  ילדים  הם  שלכם  הילדים 
בכל  לעמוד  המסוגלים  ועצמאיים 
תדעו  רק  אם  שלכם  הציפיות 
הציפיות  את  הבהירות  לשחרר. 
שאתם  ההישגים  ומה  שלכם 
להם  הסבירו  מהילדים,  מבקשים 
את החשיבות של הדברים ואפשרו 
רבים  במקומות  פעולה  חופש  להם 
פעילויות  את  לתכנן  מהם  בקשו   –
ההפוגה בבית ולתכנן את סדר היום 
שאתם  הגבולות  )במסגרת  שלהם 
מציבים(. הגדירו את המטרות ותנו 
ולתחקר.  לבצע  לתכנן,  לילדים 
האחים  בין  פעולה  שיתוף  עודדו 
משותפות  ומשימות  מטלות  ותנו 
האישי  והחיבור  הגיבוש  להעלאת 
מיומנויות  פיתוח  לצד  ביניהם, 

לעבודת צוות.

כל ילד יש שם, 
וסגנון משלו...

האחד  שונים  הם  שלנו  הילדים 
בהרגלים,  האופי,  בתכונות  מהשני: 
יש  אחד  לכל  וברצונות.  בתפיסות 
את הכלים והשיטות שסיגל לעצמו 
השוואות  תעשו  אל  השנים.  במשך 
ילדה  איזה  )"תראה  הילדים  בין 
לכפות  תנסו  ואל  אחותך"(  טובה 
דעות ורצונות. התאימו את עצמכם 
שהוא  ולאופן  ילד  כל  של  לקצב 
שלו.  המשימו  את  לבצע  מעדיף 
הגדרתם את המסגרת הכללית, אך 
לכל  התאמות  לבצע  גמישים  היו 
ילד בנפרד. חישבו על עצמכם – גם 
אתם לא אוהבים שהבוס אומר לכם 
ויושב  משימות  לבצע  איך  בדיוק 
לכם על הראש. עברו לשיטת "שגר 
ושכח" והעניקו את מרחב ההחלטה 

על אופן הפעולה לילדים. 

שרוצים להפיק כלים להורים 
יותר מהמצב

<<< המשך בעמ' הבא

נגיף הקורונה
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ניהול בריא בבית
שהסברתי  כפי   – קבועה  שגרה 
בעבר יציאה משגרה עלולה להוציא 
אתכם ובעיקר את הילדים ממסגרת 
התפקוד  את  ולשבש  ומאיפוס 
וללכת  להתעורר  כדאי  שלכם. 
להכין  קבועות,  בשעות  לישון 
ולבנות  מסודרת  שעות"  "מערכת 
חשוב  הכי  ומוגדר.  ברור  יום  סדר 
להישאר  ולא  בבוקר  להתלבש   –

בפיג'מה...
בשיטת  עבדו   – קבועות  הפסקות 
 / למידה  דקות   25 כל  'פומודורו': 
הפסקה  דקו   5 ל-  עוצרים  עבודה 
מבצעים  נושמים,  מתמתחים,  בה 
פעילות גופנית קצרה ושותים מים. 
מעורר  שעון  לשים  בהתחלה  כדאי 

שיזכיר לכם שהגיע הזמן להפוגה.
טוב  סיכוי   – ראויה  למידה  סביבת 
נוחה  למידה  עמדת  לכם  שאין 
שניתן  ככל  חשוב  ולכן  במיוחד, 

עם  נוחה  ישיבה  עמדת  לארגן 
תמיכה לגב ותאורה הולמת.

מניעת הסחות – כשלומדים לרצף 
איכות  על  השפעה  יש  החשיבה 
ספר  בבית  כמו  ולכן  הלמידה, 
סגרו  פלאפון,  מכשירי  הרחיקו 
את  וכבו  אפשרית  התראה  כל 

הטלוויזיה.

קשר דיגיטלי עם הסביבה
אלו  בימים  חברתי  בקשר  הצורך 
למצוא  מאוד  חשוב  במיוחד.  גדול 
עם  דיגיטלית  לתקשורת  זמנים 
הסביבה, רצוי מאוד שיחה עם וידאו 
אנושיות  של  לתחושה  העוזרת 
יתקשרו  שהילדים  דאגו  וחיברות. 
למורים  לדודים,  וסבתא,  לסבא 

ולחברים.
כהורים  שלנו  לתפקוד  לסיכום, 
להמשך  מאוד  גבוהה  חשיבות 
בתקופה  הילדים  של  הפיתוח 

מאתגרת זו. אנחנו מכירים הכי טוב 
הם  מה  ויודעים  שלנו  הילדים  את 
ולאהוב  לעטוף  המשיכו  צריכים. 
לדרוש  המשיכו  עדיין  אך  אותם, 
עליהם,  תסמכו  מאוד.  ולצפות 
הכווינו אותם ודאגו שהם יצרו קשר 

עם הסביבה באמצעים דיגיטליים. 
גאים  להיות  חייבים  ההורים  אנו 
עבור  שאנחנו  ומה  מי  על  בעצמנו 

הילדים.
המשיכו לכתוב לי ולשאול שאלות, 
המדריך  את  לקבל  המעוניין  וכל 
בבית  ללמוד   – נבוכים  'הורה 
לשלוח  מוזמן  שפויים'  ולהישאר 
או  )מייל(  אלקטרוני  דואר  אלי 
ואני   whatsapp ב-  קשר  ליצור 

אעביר לכם אותו ללא עלות.   

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

נגיף הקורונה
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הם גם רוצים לחיות
מריכוזי  השבוע  שעלו  התמונות 
עצבנו  בחרדי  המגזר  של  הקיצוניים 

את כולנו. 
הישראלית,  החברה  כל  את  זה  כולנו 
וכל  שמאל  ימין  חילונים,  חרדים 
החברה  את  שמרכיבים  הז'אנר  סוגי 

בישראל.
כדאי  גדול,  אבל  מגיע  וכאן  אבל, 
למה  איך,  קרה.  בדיוק  מה  להבין 

ומדוע.
נפט  עוד  ולזרוק  להתלהם  סתם  לא 
ממילא  שהקורונה  הבוער  למיכל 
ונבוא  זמן  יבוא  אותו.  מתדלקת 
פורעי  האנרכיסטים  עם  עם  חשבון 
אבל  בחירום,  שכן  וכל  בשגרה  החוק 
האנטישמים  עם  גם  חשבון  נבוא 
שתופסים טרמפ נגד הציבור החרדי. 
מקומות  יש  בוערת.  השריפה  עכשיו 
קייטנת  איזו  שיש  היא  שההרגשה 
שמתים  מבינים  לא  אנשים  קורונה. 

פה יום-יום. 
למנף  שבכדי  שנדע  חשוב  אבל  נכון. 
התקשורת  ושוב  שוב  הרייטינג,  את 
מעלה על המוקד את השעיר לעזאזל: 

החרדים.
חרדי  פרשן  ברגר,  מאיר  העיתונאי, 
בו  הארץ  בעיתון  מאמר  העלה  מוכר, 
הוא מסביר את התמונה הכללית לאי 
המשמעת בקצוות המגזר. "דנה וייס, 
אני חרדי אבל לא מטומטם. אני רוצה 
לחיות בדיוק כמוך, להרגיש טוב כמו 
מה  ויודעת  שלך.  החילוניים  ההורים 
מתמיד?  יותר  היום  רוצה,  אני  עוד 
מיסים.  ולשלם  לעבוד  כבר  לחזור 
מיסים.  הרבה  לשלם  הרבה,  לעבוד 
וכמו  עכשיו  עד  שהיה  כמו  בדיוק 

שיהיה אחרי המגיפה הארורה.
שאר  ובפני  בפנייך  מתחנן  אני 
המעונבים באולפנים: תפסיקו לטנף 
הילדים  על  לטנף  תפסיקו  עליי. 
החרדים  ההורים  על  שלי,  החרדים 
על  שלי,  החרדית  הסבתא  על  שלי, 
למעלה  על  שלי.  החרדים  השכנים 
בישראל,  שפויים  חרדים  ממיליון 

כמוכם  בדיוק  לחיות  שרוצים 
הם  כי  כמוכם  בדיוק  טוב  ולהרגיש 
שבינתיים  מוח  עם  אנושיים  יצורים 
הסכנה  גודל  את  ומבין  מצוין  עובד 

והמשמעויות שלה.
מידי ערב אתם מתיישבים באולפנים, 
במגיפה  האשמים  את  מחפשים 
שוב  אתם  הרייטינג  את  למנף  וכדי 
השעיר  את  המוקד  על  מעלים  ושוב 

לעזאזל: החרדים. 
משכונה  שחור  ויז'ואל  בעזרת 
בירושלים  אחת  קיצונית  חרדית 
החרדי  הציבור  כל  את  הופכים  אתם 
למוטציה מהלכת המבקשת להחריב 
הדת  בשם  החילונית  האנושות  את 

והמקווה.
הבא  המשפט  את  לצעוק  הזמן  הגיע 
ייכנס  שהוא  מקווה  ואני  גדול  בקול 
ויחזיק  בראש  עמוק  החילונים,  לכם, 
שערים  מאה  זמן:  לאורך  מעמד  שם 
אחרים  חרדים  ומיליון  אותי  מייצגת 
בדיוק כמו שהיא מייצגת אתכם ואת 
ממרמורק- המקועקע  המקורזל 

הבימה.
אתם  בטרם  חשוב  כלל  עוד  הנה 
סרטי  לקטגוריית  אותנו  מכניסים 
הם  פרטים.  הם  החרדים  גם  האימה: 
כל  את  ביניהם  יש  אינדיבידואלים. 
מטומטמים  יש   - והמינים  הסוגים 
החילונים.  אצלכם  שיש  כמו  בדיוק 
אצלכם.  כמו  בדיוק  חוק  עברייני  יש 
וחסרי  סדר  מפרי  גם  שם  ויש 
הרוב  אצלכם.  כמו  בדיוק  אחריות, 
וסדר,  חוק  שומר  נורמלי,  המוחלט 
הצבא  )על  מיסים  ומשלם  עובד 
שאיני  כשם  אחרת(.  בפעם  נתווכח 
כולה  החילונית  החברה  את  מאשים 
חילוני,  פדופיל  לוכדת  כשהמשטרה 
כשאתם לוכדים חרדי מטומטם שלא 
הבריאות,  משרד  הנחיות  על  שומר 
שלי.  הילד  על  אותו  תדביקו  אל 

קאפיש?
התפרעויות  לכם  מראים  אם  גם 
במאה שערים, חלצו עצמכם מכורסת 

ותגלו  זהב  דפי  פתחו  הטלוויזיה, 
בשכונות  מתפרשים  שהחרדים 
נוף,  בהר   - בירושלים  נוספות  רבות 
ברק,  בני  גם  שלמה.  ברמת  וגן,  בבית 
'הפלג  רב  הלוויית  התקיימה  בה 
פרטים  מהרבה  מורכבת  הירושלמי', 
אביב,  תל  אשדוד,  גם  כך  מגוונים. 
חיפה וכמעט כל עיר מעורבת בארץ. 
נורמלים  החרדים האלה, בגלל שהם 
בסגר  עכשיו  נמצאים  כמוכם,  בדיוק 
או  בבית  מתפללים  הם  מלא-מלא. 
מתחת לבית במרחב הפתוח ושומרים 
נגיעה גם בין גברים לגברים. למה? כי 

הם נורמלים.
ברק  ובבני  ריקה  אביב  תל  למה  אז 
כי  ברחובות?  אנוש  בני  רואים 
לחרדים יש הרבה ילדים, ברוך השם. 
יום-יום.  להאכיל  צריך  כולם  ואת 
ולחלק גדול מהם אין יכולת להתגורר 
באזורים  אלא  יוקרה  בשכונות 
צפופים יותר. אז הם יורדים מידי יום 
לשרוד  ומנסים  השכונתית  למכולת 
כל  עם  הנוכחיים,  האופל  ימי  את 
המגבלות המאפיינות את החברה הזו 

ועל פי כל הנחיות משרד הבריאות.
השחורה  הכיפה  לחובשי  ובאשר 
המפרים בחוסר אחריות את הנחיות 
פומבית  פנייה  הנה  הבריאות,  משרד 
הרי  אתם  ישראל:  משטרת  לשוטרי 
אלופים בטיפול ברוצחים. טפלו ביד 
שעה  ויפה  הללו  ברוצחים  גם  קשה 
אחת קודם. הם רוצחים אותנו פיזית, 
בגמרא  ציבורית.  אותנו  רוצחים  הם 
להרגו'.  השכם  להרגך,  'הקם  כתוב: 

בבקשה, התייחסו אליהם ככאלה".

השיעור האמיתי
שי גולדן, ביקש השבוע: "אל תתפסו 
טרמפ על שנאת "החרדים", כי כנראה 
מהתקופה  השיעור  מה  הבנתם  שלא 
תבינו  הבא  בשיעור  אולי  אז  הזאת. 
והבנה  ואחדות  חינם  שאהבת 
וסובלנות ורגישות וקבלה של הזולת 
השיעור  יבוא,  והוא  השעה.  צו  הם 
עד  בהרבה.  קשה  יהיה  והוא  הבא. 
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אחד.  שכולנו  שתבינו  עד  שתבינו. 
וכל אחד עשוי מכולנו. בארץ ובעולם. 

בני אדם".

שדרות מקום של אהבה
יש לנו עיר מיוחדת. בכל מה שקשור 
עליה  שאין  לומר  אפשר  בחירום, 
מתורגל  בה,  תושב  שכל  עיר  בעולם. 
אחר  אדם  מכל  יותר  חירום  בעת 
הקורונה,  בתקופת  בכלל,  בעולם. 
הדי הערבות ההדדית עלו והציפו את 
בלי  נתינה  העיר.  של  האווירי  החלל 
היום  כל  שעסוקים  אנשים  גבולות. 
בלעזור האחד לאחר. וכשקראתי את 
הפוסט של דוד אנסבכר, מידי אמרתי 
לעצמי אני אשתף אותו גם עם קוראי, 
גם אם הם כבר קראו אותו, יש דברים 
זו  נס.  על  אותם  להעלות  שחשוב 

גאווה עירונית.
לעובדים  כוח,  יישר  לומר  צריך 
"סיירת  המסורים  והמתנדבים 
קורונה", של העירייה, המתנ"ס ושאר 
ראש  בהנהגת  העירוניים  הגופים 
מפסיקים  שלא  דוידי  אלון  העיר 
תשובי  את  ולשמח  לעשות  ליזום, 
יחד  שלנו,  הנפלאה  העיר  שדרות. 
יותר  ימים  תדע  בכלל,  המדינה  עם 
הללו  הרגעים  דווקא  אבל  טובים. 
נצרבים בזיכרון של כולנו ונותנים לנו 
לא  כאן  שיש  חינם  שהאהבת  להבין 
את  לכולם  שנותן  הכוח  והיא  נמוגה 

היכולת להמשיך ולהתפתח.
וכך כתב אנסבכר: "אני מלווה עיריות 
ברחבי  מגוונים  תיירות  וגופי  רבות 
כמו  גרם  הקורונה,  משבר  הארץ. 

התכנסות  עצירה,  להאטה,  לרובנו, 
לי  בלטה  אלו  כל  בתוך  ושיתוק. 
המאסיבית  בנוכחותה  שדרות  העיר 
משבר  כדי  תוך  הנמרצת  ופעילותה 
בתכנון,  קדימה,  בדחיפה  הקורונה, 

בעשייה וקידום.
שדרות  העיר   - להבין  זמן  לי  לקח 
אתגרי  עם  שנים  מזה  מתמודדת 
וגבורה.  מאבק  התמגנות,  לחימה, 
מנוסים  תושביה,  גם  כמו  קברניטיה 
איום  בין  לתמרן  ביכולת  היטב 
התכנסות  בין  לעשייה,  החיים  על 
לעיר  שיש  דומה  קדימה.  לדחיפה 
שראוי   - וחיסון  חוסן  בה  ולדרים 
ללמוד  כולו  ולעולם  כולה  למדינה 

הימנו.
עמוקה  אמונה  באומץ,  להבחין  ניתן 
איתן  שדרה  עמוד  טבעית.  וחיוניות 
החיים  שמחת  מתמדת,  ואופטימיות 
מרכיבים  יחד  כולם   - לבבות  וקירוב 
המשך חשיבה, יצירה, עשייה וכוחות 
החיים  כוחות  ולציבור!  ליחידים 
להאיר  כדי  בהם  יש  בה,  המצויים 
הקורונה.  במבוכת  לכולנו  הדרך  את 
נמרץ  ותכנון  מחד,  ואחריות  זהירות 
יבטיחו   - מאידך  אופטימי  לעתיד 

איתנות, בריאות ותקווה. אמן!".

הפוך על הפוך
בבית  דרכו  לא  שמימיהם  אנשים  
יאלצו  הפסח,  בחג  לא  בוודאי  מלון, 
אלו  ואותם  כתליו.  בין  אותו  לחוג 
נטשו  מכבר  שזה  העונג  מדושני 
יעדים  לטובת  הארץ  מחוזות  את 
נאלצים  הגלובוס,  ברחבי  מבוקשים 

ביתם  את  מחדש  לאמוד 
ואת יכולותיהם לעשות בו, 

לבדם, את החג הקרב ובא.
בדיקת  שלאחר  מי 
מפיו  מוציא  הידבקות, 
כמוהו  שלילי.  המילה  את 
ומי  אדמות.  עלי  כמאושר 
שהוגה את האותיות חיובי, 
שזה  כמה  מכורכמות.  פניו 

עצוב.

אביסל'ע נחת
לפיד אולי ירוויח מהפיצול 
גנץ  של  דרכו  לבן,  בכחול 
יכולה להפתיע )בצעד  עוד 
בזמן  אחריות  גילה  שעשה 
מהחמורים  לאומי  משבר 
שידענו, ומצא בעצמו אומץ 
מהקוקפיט  חצי  נגד  ללכת 
יש  אבל  העיוורת(,  השנאה  שטוף 
כל  כנראה  שאיבד  אחד  פוליטיקאי 
סיכוי לצאת בשלום מתעלולי השנה 
הדגים  את  אכל  שגם  האחרונה 
המסריחים וגם גורש מהעיר, גם הוצג 
עם  והולך  ערכיו  את  שמוכר  כנוכל 
לאכול  נשאר  וגם  והמשותפת,  יזבק 
גזען  של  סופו  באופוזיציה.  הלב  את 

ושונא חרדים. 
תכל'ס זה רגע של נחת, מי שהפיל את 
הממשלה, לא אפשר להקים ממשלת 
אחדות  ממשלת  הקמת  מנע  ימין, 
ממשלה  הקים  וכמעט  פעמיים 
עד  אותנו  שהביא  מי  אנטי-ציונית. 
בירכתי  עצמו  ימצא  סוף  סוף  הלום, 

אופוזיציה.
של  הגדול  השושבין  הוא  הלא  כן, 
מראשות  נתניהו  לסילוק  המזימה 
שעבר,  שבשבוע  זה  הממשלה,  
ולהעסיק  הרשויות  צווי  את  הפר 
המספרה  את  עבורו  שפתח  ר  ַספָּ
בטקס  נאה  הופעה  לו  שתהיה  כדי 
אחרי  נתניהו.  שלטון  של  הקבורה 
אמש  יממות,  שתי  בת  הלם  שתיקת 
במיוחד.  עלובה  בהופעה  הגיח  הוא 

איזו ַהָנָאה לעולם.
מהר  אם  מופתעים  תהיו  אל  אגב, 
מאוד נשמע מדוברי השמאל ופרשני 
את  לחקור  דחוף  כמה  עד  האולפנים 

פרשת הממד החמישי.

שבת שלום
 ובשורות טובות.

קרדיט צילום: אוליבר פיטוסי , פלאש 90  
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לגדל ילד נכה בישראל זו משימה לא 
המיוחדים,  לצרכים  מעבר  פשוטה, 
הגבוהות  הכספיות  ההוצאות 
הנלווה  נפשי  טיפול  גם  ולעיתים 
מודעים  לא  כלל  רבים  הורים  לכך, 

לזכויותיהם מול המוסדות השונים.
קיימים שלושה תנאי זכאות בסיסיים 
הוא  הילד  נכה:  ילד  קצבת  לקבלת 

שהוא  מבוטח  של  ילדו 
הילד  ישראל,  תושב/ת 
נמצא בישראל והילד נמצא 
בחיק המשפחה, כלומר, ילד 
השוהה במוסד ילד מאושפז 
לא  אומנה  במשפחת  וילד 
ילד  לקצבת  זכאיים  יהיו 

נכה, פרט לחריגים.

זכאות  של  רמות   3 קיימות 
)מעודכן לשנת 2020(:

1. 50% - קצבה בסך 1,268 
.₪

2. 100% - קצבה בסך 2,608 
.₪

3. 188% - קצבה בסך 4,773 
.₪

יותר,  או  נכים  ילדים   2 בה  משפחה 
זכאית לקצבה מוגדלת ב-50% עבור 

כל ילד, בהתאם לקצבה שנקבעה לו.

)נכות  אחרות  לקצבאות  בניגוד 
איבה(,  מעבודה/פגיעה  כללית/נכות 
הזכאות לגמלת ילד נכה נקבעת על פי 
התלות בזולת, כיוון שהתלות משתנה 
עם הגיל, קיים סיכוי שהגמלה תעלה 
במצב  שינוי  אין  שלכאורה  למרות 

התפקודי של הילד.
לפי סעיף 1 לתקנות הביטוח הלאומי 
מטעם  שרופא  ילד  נכה(,  )ילד 
ליקוי,  בשל  כי  קבע  לאומי  ביטוח 

או  התנהגות  בעיית  כרונית,  מחלה 
חריג  באופן  זקוק  הוא  לקויה,  הבנה 
להשגחה של הזולת כדי למנוע מצבי 
זכאי  יהיה  ולאחרים,  לעצמו  סיכון 

לגמלת ילד נכה.

מחלות  של  סגורה  רשימה  קיימת 
נכה,  ילד  בקצבת  המזכים  וליקויים 

האוטיסטי,  ASD-הספקטרום  לדוג': 
בגפיים,  ובעיות  מוחין  שיתוק   -CP
ליקוי  שמיעה,  ליקוי  אפילפסיה, 
תסמונת  סוכרת,  )עיוורון(,  ראייה 

דאון ועוד.

לתקנות   1 לסעיף  בהתאם  כן,  כמו 
ילדים  נכה(,  )ילד  הלאומי  הביטוח 
ריכוז  קשב,  מהפרעות  הסובלים 
 ,)ADHD( קשה  והיפראקטיביות 
בתרופות,  קבוע  לטיפול  הזקוקים 
עשויים להיות זכאים לגמלת ילד נכה 

בשיעור של 50%. 

אינן  רבות  משפחות  לקצבה,  מעבר 
זכאיות  להיות  עשויות  שהן  יודעות 

צריכות  רק  הן  אותן  שונות  להטבות 
לבקש: לדוג' הנחה של 50% בחברת 
ראשונים  קוט"ש   400 עבור  החשמל 
נכה  ילד  קצבת  המקבלים  להורים 
בשל  או  הזולת  בעזרת  תלותו  בשל 
הטיפול הרפואי המיוחד שהוא זקוק 

לו. הנחות במים, ארנונה ועוד.

ניתן  התקנות,  פי  על 
לגמלה  תביעה  להגיש 
לתקופה  רטרואקטיבית 
 12 על  תעלה  שלא 
ליום  שקדמו  החודשים 
לדוג':  התביעה,  הגשת 
ריטלין  נוטל  ילדכם  אם 
קשב,  הפרעות  בעקבות 
והיפראקטיביות  ריכוז 
 ADHD כ  מאובחן  והוא 
ועכשיו  שנים,  כ-4  מזה 
יכולים  שהייתם  הבנתם 
נכה  ילד  קצבת  לקבל 
עבורו. ניתן להגיש תביעה 
חודשית  קצבה  לקבלת 
עד  רטרואקטיבית  וגמלה 

שנה לפני הגשת התביעה.

****
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

גמלת ילד נכה: ילד עם הפרעות קשב, 
ריכוז והיפראקטיביות זכאי לקצבה?
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היי מהממות..

שהתחיל  מאז  שבועות  שלושה 
הסדר,בימים  ליל  רגע  המשבר...עוד 
ועסוקות  נירגשות  היינו עכשו  כתיקונם 
כאלה  לחג,במצבים  ואירגונים  בקניות 
הכל מתגמד והופך לא חשוב.המחשבה 
שנאלץ לשבת ללא המשפחה המורחבת 
בשולחן הסדר נראה לי היא הקשה מכל.
את  חגגתי  ומתמיד  אישית-מאז  בנימה 
לילי הסדר בבית הוריי גם כשהתחתנתי 
וגם כשנולדו הילדים,זה היה פשוט זה, 
בלי שאלות ובלי תכנונים,גם השנה היינו 
באילת  מלון  יחד,סגרנו  להיות  אמורים 
המציאות  לחג,לביחד.אבל  וחיכינו 
חזקה,אז נאלצנו לבטל את המלון שזה 
הוריי  על  המחשבה  אבל  זניח  באמת 
הקשה  היא  הסדר  בליל  לבד  שישבו 
ולהגן  לשמור  היא  המטרה  מכל....אבל 
וככה צריך לחשוב  עליהם,וזה לטובתם 
הזו-ככה  המציאות  עם  להתמודד  כדי 
הקטנים  הדברים  את  להעריך  נילמד 
תודה  להגיד  בחיינו-צריך  והחשובים 
משפחות  יש  איתנה...כי  בריאות  על 
במצב  מאושפזים  מכל  להן  שהיקירים 
את  שאיבדו  כאלה  וישנם  אחר  או  כה 

יקיריהם....
מהם  נעשה  לימונים  קיבלנו  אז 
המלאה  הכוס  חצי  על  לימונדה,נסתכל 
יש  החיובי-כי  על  ורק  שטוב  מה  ועל 

המון.
לפיז'מה  להישאב  קל  שהכי  יודעת  אני 
ולמראה המרושל כי גם ככה לא יוצאים 
מהבית אבל אל תעשנה את זה לעצמכן 
הרוח  מצב  על  שמשפיע  הדבר  זה  כי 

שלכן....
להישאר  הדיברות   10 אליכן  ממני  אז 

שפויות במצב הנוכחי-

לקום  לעצמך  טיבעית-תני  יקיצה   .1
הספקת  לא  אם  גם  ובנחת-כי  ברוגע 

היום-תספיקי מחר...

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

2. התלבשי- לא חייבת שמלה או ג'ינס 
טוב,הקפידי  לך  שירגיש  דבר  כל  אבל 
קל,סדרי  ואיפור  טיפוח  שיגרת  על 
את  והינה  ענק  חיוך  שיערך,ליבשי  את 

מוכנה להתחיל את היום.

,אל  המחר  יום  את  מראש  תכנני   .3
תשכחי הפסקות קפה . 

עם  טלפון  שיחות  על  הקפידי   .4
מבוגרים אחרים כדי לשחרר קצת...

פעמים   3 כושר  אימוני  על  5. הקפידי 
בשבוע. 

או  מתח  דרמה,  לסידרת  התמכרי   .6
לשכוח  כדי  טובה  טלנובלה  אפילו 

מהמציאות הנוכחית.

וקיראי  הכרית  ליד  טוב  ספר  הניחי   .7
לפחות רבע שעה לפני השינה.

8. תאפי או תבשלי זו תרפיה מצויינת...
זה  ברשת  מתכוני  על  לעבור  סתם  גם 

נהדר.

חייבת  לא  את  באינטרנט-  שופינג   .9

הסל  את  למלא  יכולה  את  אבל  לקנות 
ולהנות מהמחשבה,אם ממש את צריכה 
אחלה  זו  ליין  און  לקנות  גם  אפשר  אז 

חוויה.

10.תנצלי את הזמן לעשות דברים שלא 
המטורפת  במציאות  לעשות  הספקת 
זה  פסק  בה,קיבלנו  לחיות  שהתרגלנו 
שאפשר  כמה  הזמן  את  לנצל  כדאי 

לטובתינו....

בבית  גדול,תשארנה  יקירות...חיוך  אז 
ועוד קצת והכל יהיה בסדר...
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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.

בתקופת 
הקורונה לא 
מעט ילדים 
חוגגים יום 
הולדת ולא 

יכולים לשמוח 
עם החברים 
מהגן. בסוף 

השבוע 
האחרון, 

ליאל יוסף 
גבאי, הבן של 

עורך התוכן 
שלנו חגג יום 
הולדת 5, מי 
שהתעקשה 

להפתיע אותו 
עד הבית היא 
מלכת הבובות 

אושרית 
מזרחי שהגיע 

עם החבר 
מרשל ממפרץ 

ההרפתקות. 
החיוך של 
ליאל היה 

שווה הכל. 
תודה מיוחדת 

לאושרית 
המיוחדת 

במינה.

הכי  הלב  עם  סנטר,,,אבל  פרץ  של  החזקה  לאישה  נחשבת  היא 
רגיש בעולם. תמי פרץ מנהלת הסנטר בשדרות דואגת לקשישים 

באהבה גדולה ועל הדרך נאחל לה מזל טוב ליום הולדתה.

שירה המתוקה הבת של ליאת וכפיר 
ורק בקשה  יום הולדת...  ביתן חגגה 
של  לשיגרה  לחזור  לה.  יש  אחת 
שולחת  פזית  הסוכנת  הלימודים. 

המון איחולים של מזל ורק טוב !

בצל  הולדת  יום  חגג  מרדכי   יואל 
הקורונה ...אמא פזית הבטיחה מייד 
אחרי שהנגיף יסתלק היא תחגוג לו 
טוב  מזל  לו  מאחל  אלברטו  בגדול. 

ענק עם המון בריאות ואושר!

פרגון גדול מגיע 
לליאור חבייטוב 

הלו הוא "קינג 
ווש" שמגיע עד 

הבית שלכם 
לשטוף את 

הרכב בצורה 
הכי יסודית שיש. 
כמובן שלעבודה 

הוא מתייצב 
הכי מוגן שיש. 
אלברטו יספר 
לכם שליאור 
מבצע ניקיון 

לספות שלכם 
והופך אותם 

לחדשות ממש

בימים אלה אלברטו עסוק יותר באהבת חינם ומן הסתם 
מי  פרץ  אהובה  חינם.  אהבת  של  סוג  זה  הולדת  ימי 
שהייתה שנים רבות הסמל של בנק לאומי בשדרות חגגה 

יום הולדת שמח!

צופית גרנט יו״ר עמותת אנוש  ומוטי תורגמן ניפגשו השבוע.. 
לאחר שצופית תרמה לקשישים בעמיגור קמחא דפסחא

באופקים.. שתמיד תהיו בצד הנותן .
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יום  חוגגת  מנתיבות,  ופירות  פרחים  אור  בת  של  אמסלם  אור 
הולדת. הסוכנת פזית מאחלת לה הגשמת חלומות. ושיגיע כבר 

הנסיך שיעשה אותה מאושרת.. 
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ליאן יפרח 
היקרה חגגה 

10.. אמא 

שלומית 
ואבא דיויד 

חגגו עם 
מתנה שווה 

במיוחד, 
ליאן מודה 

להורים 
שלה.. 
ואנחנו 

מאחלים 
לה המון 
הצלחה 

ובריאות. 

הלהקה הצבאית "רבע לשבע" הגיעה היום לשמח את 
תושבי שדרות בשירים וראש העיר, אלון דוידי, הצטרף 
אליהם לשירה כשהוא אוחז בדגל ישראל והודה להם 

על הגעתם.

נכנס לרשימה הארוכה  גבי רפאלוב  האיש עם הנשמה הגדולה 
של החוגגים בימים אלה. אלברטו מברך אותו באהבה גדולה!

הסוציאליים  העובדים  מעבודת  להתפעל  מפסיק  לא  אלברטו 
האוכלוסיה  למען  פועלים  הם  בשדרות.  חברתיים  לשרותים  באגף 
שיחות  מאות  בצעו  אלה.העובדים  חירום  בימי  ובמיוחד  השנה.  כל 
בצעו  וקשישים.  למשפחות  חם  מזון  חלקו  למטופלים.  טלפונים 
לילדים  הפעלה  ערכות  וחלקו  הכינו  מקוונת.   קהילתית  פעילות 
דוידי. אלון  העיר  ראש  של  בנצוחו  הפעילות  כל  ועוד.   בסיכון 

אלונה  העיר  מועצת  חברת  ובאחריות  לוי.   יגאל  של  בנהולו  האגף 
רבינוביץ. ישר כוח .
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יום  חוגג  בשדרות  ואהוב  מיוחד  איש  דמרי  עופר 
ויתרו  לא  והנסיכים  רות  המדהימה  הולדת...האישה 
וחגגו בבית באהבה גדולה. אלברטו מצטרף לברכות!

גבי מור הבעלים 
של ליאן פיננסים 

בשדרות חוגג 
שנה בעסק. 

למרות התקופה 
הקשה הוא 

החליט לפנק 
את הלקוחות 
בהגרלת ענק 

שתתקיים 
ביום שלישי 

הקרוב בשעה 
17.00 כל מה 

שעליכם לעשות 
זה לייק לדף 

הפייסבוק של 
ג.ג ליאן פיננסים 

ומשתפים את 
העמוד. והפרסים 

שווה לחכות.

איריס אברהם מנתיבות גם כן חגגה יום הולדת בימים 
הטוב  כל  את  לה  יאחל  אלברטו  האלה...  הקשים 

והבריאות עד 120 שנה!

אלברטו מודה 
שברגע הראשון 
שהוא ראה את 

התמונה הוא 
היה משוכנע 

שמדובר 
בדוקטור עד 

שהתאפס והבין 
שמדובר בפעיל 
החברתי אלירן 

ג'רבי. וואלה 
אלירן אולי 

תעשה הסבה 
לדוקטור

משפחת 
דרעי בהרכב 

כמעט 
מלא...בקרוב 
ההרכב יהיה 

מלא כולל 
הנכדים. 
אלברטו 

מברך את 
המשפחה 
לבריאות 

ואושר.אמן!
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ועוד איש מדהים שחוגג יום הולדת...משה בנימין פרץ 
בריאות  לו  נתיבות. אלברטו מאחל  חבר מועצת העיר 
לפני הכל ובעזרת השם יהיה ראש עיריית נתיבות הבא.

הוא מרגש אותנו כל הזמן עם ציורים מדהימים של תושבי שדרות, 
יום  ברכת  להקדיש  לזמי  סימו  היקר  אומן  הצייר  החליט  השבוע 
הולדת מרגשת לאישה שאיתו עדנה כמובן עם ציור מושלם שלה. 

אלברטו כמובן מצטרף לברכות, מזל טוב עדנה עד 120!
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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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