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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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מודעות יתקבלו עד יום רביעי 

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

מודעות המפרסמים

קוראים יקרים!
אנחנו נמצאים בתוך חלום רע ומתקשים 
את  מגדיר  אני  כך  ממנו,  התעורר  ל
לערב  הגענו  נמצאים.  אנו  בו  מצב  ה
העם  שידע  מהחשובים  שהוא  סח  פ
נמצאים  ועדיין  בריאתו.  מאז  יהודי  ה
נדבקים... ועוד  עוד  הזה.  הרע  חלום  ב
איתנו. כאן  הקורונה  ועדיין  מתים  וד  ע

החל מאתמול יש סגר בתוך הערים אין 
דחופים  למקרים  פרט  נכנס,  ואין  וצא  י
ולעצור  להאט  נוכל  כך  רק  מיוחדים.  ו
את ההדבקה של הקורונה בעמנו. המצב 
להתמוטטות,  רבים  עסקים  הביא  זה  ה
ויבין  ידע  ואני מקווה שראש הממשלה 
זה  האלה  העסקים  את  יציל  לא  אם  ש
הישראלית.  לחברה  כבומרנג  חזור  י
לעג  הם  לעצמאים  שנותנים  סכומים  ה
לשכירות  אפילו  מספיקים  לא  רש...  ל
החשמל  על  נדבר  ושלא   . המבנה  ל  ש
פועל  בטרם  עוד  השונות  ההוצאות  ו
העסק. הבנקים הוכיחו שהם דואגים רק 
אותם  מעניין  כך  כל  ולא  שלהם  תחת  ל
מהלקוחות. דיברו על הלוואה בערבות 
המדינה חחחח התהליך שלה יותר גרוע 
מחבלי לידה. ורוב העסקים מתייאשים 

אסון  יהיה  שאחרי  היום  מוותרים.  ו
כדור  זה  ותזכרו  וחמור  קשה  לכלי  כ
לא  אולי  בכולם.  ויפגע  מתגלגל  לג  ש
נמות מהקורונה, אבל סיכויים גבוהים 
שהרבה ימותו מהמצב הכלכלי. אם לא 
נבכה  אנחנו  משמעותי  בצעד  נקטו  י
היא  שהבריאות  נכון  כך.  על  דורות  ל
לזכור  צריך  תמיד  אבל  להכול,  עבר  מ

את היום שאחרי. 
תהיו חזקים ותשמרו על משפחותיכם. 
התקופה  את  לעבור  לקשישים  יזרו  ע
 16 בת  ילדה  יש  הזאת.  קשה  ה
ילדים  בחמישה  לטפל  התנדבה  ש
שהוריהם נדבקו בקורונה וגם שלושה 
להערצה  ראוי  הזה  הסיפור  האחים.  מ
אתם  גם  זמן.  בכל  אותו  לציין  צריך  ו
יכולים לעשות משהו טוב למען אנשים 

שזקוקים לכך.
מי יתן ונדע ימים טובים יותר ונתאחד 

באהבה גדולה ובלי שנאה מיותרת.
ישראל  עם  לכל  ושמח  כשר  פסח  ג  ח
המועד  חול  הבא  בשבוע  הוא.  אשר  ב

לא יצא גיליון.
שבת שלום , 
אלברט גבאי
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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



מצה,  לאכול  מצּווים  אנו  בחג-הפסח 
של  הגשמי  הגוף  הזה  שבחג  ונמצא 
דבר  זה  מצווה.  מאכילת  ניזון  היהודי 
בכל  כמותו  שאין  לחג-הפסח,  ייחודי 

החגים האחרים.
האכילה  ובחגים  בשבתות  גם  אמנם 
"לענגו  חיוב  יש  בשבת   – מצווה  היא 
חיוב  יש  ובחג  ושתייה",  אכילה  בעונג 
 – ובמשתה"  במאכל  "שמחה...  של 
אכילת  למצוות  דומה  הדבר  אין  אך 
המאכל  אין  וביום-טוב  בשבת  מצה. 
אכילתו  שעל-ידי  אלא  מצווה,  עצמו 
מקיימים מצווה )והוא כמו סיבה שעל-
בחג- ואילו  המצווה(,  מתקיימת  ידה 
הפסח המצה עצמה היא מאכל מצווה.

'מיכלא  הזוהר  בספר  מכונה  המצה 
כשם  האמונה.  מאכל   – דמהימנותא' 
המצה  כך  הגוף,  את  מחזק  רגיל  שמזון 
לחזק  הכוח  בו  שיש  מיוחד  מאכל  היא 
המצה  אכילת  על-ידי  האמונה.  את 
מתחזקת האמונה בלב נשמות ישראל.

כוח  לבין  גשמי  מאכל  בין  הקשר  מה 
כך  על  מובא  האמונה?  כמו  רוחני 

יודע  התינוק  "אין  חז"ל:  ממאמר  משל 
דגן".  טעם  שיטעום  עד  אבא,  לקרות 
היא  'אבא'  לומר  התינוק  של  היכולת 
יכולת נפשית-רוחנית, ובכל-זאת הוא 
כך  גשמית.  אכילה  על-ידי  לכך  מגיע 
כוח  את  מחזקת  הגשמית  המצה  גם 

האמונה שבנפש האדם.
של  מהותה  עומק  את  מסביר  זה  משל 
דגן,  אוכל  כשהתינוק  המצה.  אכילת 
יקרה  זה  דבר  'אבא'.  קורא  אינו  עדיין 
רק אחר-כך. כמו-כן אין לו שום הבנה 
במהות עניינו של אבא – הוא אינו יודע 
לכל  הדואג  ושהוא  אביו-מולידו,  שזה 
הדגן  אכילת  פועלת  ובכל-זאת  צרכיו. 
'אבא', ובקריאה  יוכל לקרוא  שהתינוק 
של  עניינו  עומק  כל  בהעלם  טמון  זו 

אבא.
כוח  את  מחזקת  המצה  דומה  בדרך 
המצה  אכילת  בעת  אמנם  האמונה. 
האמונה,  חיזוק  את  מרגיש  האדם  אין 
את  בהכרח  מבין  הוא  אין  וכמו-כן 
פועלת  עצמה  האכילה  אבל  מהותה, 
האמונה  ובתוך  תתחזק,  שהאמונה 

הפנימי  הקשר  טמון  הזאת  הפשוטה 
והעמוק עם עצמותו ומהותו יתברך.

זו המעלה המיוחדת של אכילת המצה 
בחג-הפסח על אכילת שבת וחג: אמנם 
מצווה,  היא  ובחג  בשבת  האכילה  גם 
מהגוף,  חלק  על  היא  פעולתה  אבל 
כללות  על  לפעול  בכוחה  אין  ולכן 
יסתירו  שלא  הבהמית  והנפש  הגוף 
המצה,  אכילת  אולם  הנשמה.  אור  את 
האמונה,  את  מחזקת  שהיא  מכיוון 
שהיא כוח מרכזי ובעל עוצמה רבה, אין 
להסתיר  יכולים  הבהמית  והנפש  הגוף 

ולהעלים את הגילוי.
בבחינת  שהוא  אמת,  עניינה  אמונה 
הקצה  מן  ה"מבריח  התיכון",  "הבריח 
אל הקצה". היא חודרת לכל פרט ולכל 
נקודה במהותו של האדם, וממילא לא 
ייתכן שיהיה דבר המעלים על האמונה. 
זו המעלה המיוחדת של אכילת המצה 

בחג-הפסח.

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: 18:43חג פסח 

יצ' שבת: 19:44
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בערי  הקורונה  נגיף  התפשטות 
ממש  וכן  ברק  בני  ובראשם  המרכז 
אשקלון  הדרום  בערי  אלינו  קרוב 
ובאר שבע לא דומה למה שמתחולל 
הטבלה  אבל  הצפוני  הנגב  באזור 
מהבוקר  האחרונה  המעודכנת 
החולים  לרשימת  באשר  א'(  )יום 
את  להוציא  צריכה  ישראל  בערי 
אנחנו  שכנראה  מהשאננות  כולנו 
ליל  טוב-  טוב  ולהבין  בה  נמצאים 
הסדר המשפחתי הוא המתכון ליציאה 
מהבידוד לחירות. חייבים להקפיד לפי 
הכללים הכי מחמירים גם אם נדמה לנו 

שהמצב אצלנו טוב.מאת: אורי גבאי
כמה  רק  יש  טוב  המצב  "בשדרות 
לדאוג  צריך  לא  אז  בודדים  חולים 
המדהימה  התשובה  את  מדי"  יותר 
העיר  תושב  השבוע  בסוף  סיפק  הזו 
ללא  מסתובב  הוא  מדוע  שנשאל 
דומות  תשובות  הפנים,  על  מסכה 
שדרות  משטרת  שוטרי  גם  קיבלו 
שביצעו אכיפה בסוף השבוע האחרון 

במוקדי המסחר. 
הסביר  אף  וחשבון'  ל'דין  בראיון 
מייק  סנ"צ  שדרות   משטרת  מפקד 
אכיפה  על  להקפיד  יש  למה  כהן 
אשקלון   מהעיר    פחות  לא  בשדרות 
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 

אומנם אנחנו רחוקים מצמרת הערים שבהם יש מספר גדול של חולים אבל העליה 
ההדרגתית צריכה להדליק נורה אדומה. כמה חולים יש באחוזים בשדרות, נתיבות 

ואופקים, איזה מקום אנחנו בטבלה הארצית וכמה חשוב להקפיד בליל הסדר!

חייבים לצאת
 מהשאננות

מבוצעת כמו בכל עיר אחרת".?לחירותמבידוד
הוסיף:  הקנסות  למדיניות  באשר 
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 
השבוע  "סוף  והוסיף:  היתר  בין  אמר 
לכן  התקנות,  למשל  הוחמרו  שעבר 
ברחבי  הקניות  במרכזי  התייצבנו 
העיר וראינו לא מעט עסקים שפתחו 
וקיבלו קהל למרות שהם לא נחשבים 
עסק  בעל  תרופות.  או  מזון  חיוניים- 
קיבל  להנחיות  נשמע  שלא  אחד 

קנס".
עם  שניהלנו  משיחות  כך,  בתוך 
מפת  אחר  שעוקבים  תושבים 

שהמפה  אחת  לא  נטען  החשיפה 
למשל  כך  גדול,  לבלבול  להם  גורמת 
בבנק  ביקר  מאומת  חולת  כי  דווח 
הנקודה  במפה  בעוד  הפועלים 
העירוני.  השוק  באזור  בכלל  מצוינת 
לקבל  התפלאו  בעירייה  גם  בכלל, 
מוקדי  כי  מהתקשורת  דיווחים 
המפה  האבסורד:  חדשים.  חשיפה 
את  תואמת  לא  הבריאות  משרד  של 
הבריאות  משרד  של  הרשמי  המדד 
קרה  כך  המקומית  לרשות  שנמסר 
שרק אחרי 24 שעות קיבלה העירייה 
חשיפה  מוקדי  על  לפרסם  אישור 

חדשים.
את  גם  להטריד  שצריך  נוסף  דבר 
ראש  בהובלת  המקומית  ההסברה 
עבור  שעושה  דוידי  אלון  העיר 
נפלא  בהחלט  שירות  התושבים 
בשידורי הלייב שבהם הוא מעדכן את 
והשירות  הפעילויות  בכל  התושבים 

הנגיש היא העובדה שתושבים רבים 
מקבלים רושם שאנחנו במצב שגרה 
הכבוד  כל  עם  חירום.  במצב  ולא 
תחנת  מפקד  שהרעיף  למחמאות 
המשטרה על משמעת התושבים, גם 
הוא הבין בסוף השבוע האחרון שצריך 
להגביר עוד יותר את האכיפה. רושם 
שעוקבים  התושבים  שקיבלו  נוסף 
שמוקדי  הוא  הקורונה  מפת  אחר 
החשיפה המועטים יחסית ממחישים 
את מצב החולים בעיר. כמעט כל מי 
שיש  שלו  ההבנה  על-ידינו,  שנשאל 
רק מספר חולים בודדים חולים  אלא 
עלול  זה  ואם  לגמרי  שונה  שהמספר 
לגרום לשאננות מומלץ להשקיע עוד 
וצריך  כאן  שהקורונה  בהסברה  יותר 
פחות  לא  יתרה  הקפדה  להקפיד 

מהערים  שבצמרת התחלואה.
החשיפה  מוקדי  גם  כך,  בתוך 
חולים  שהו  שבהם  במקומות 
בסופר  הבוקר:  עודכנו  מאומתים 
ימי  מספר  נרשמו  בעיר  ויקטורי 
השעות  בין  ה-22.3  יום  חשיפה 
בין  ה-23.3  יום   ,13:00 עד   08:00
ה-24.3  יום  ל-16:30,   15:00 השעות 
בין  וכן   10:00 ועד   07:00 השעות  בין 

השעות 14:00 עד 15:00.
החשיפה  מוקדי  את  נזכיר  בנוסף 
 – כללית  חולים  קופת  האחרונים: 
שעות:   18/03/20 תאריך:  שדרות 
/ היפר כהן במרכז  07:30 ועד 07:35 
מול 7 תאריך 18/3/20 שעות -17:00 
שדרות   – פועלים  בנק    /  19:00
 /12:30 עד   22/03/2008:30 תאריך: 
מתאריך:  שדרות   – "טרם"  מוקד 
 28/03/20 ועד:   19:30  28/03/20
 3 ברנר  משעול  כנסת  בית   /  20:30
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אורי גבאי

עד   06:00 שעות:   31/3/20 תאריך: 
06:45. בנוסף: בשעה האחרונה קיבלו 
מגן  אפליקציית  באמצעות  תושבים 
נוסף בקופת  התראה למוקד חשיפה 
השעות  בין  ב-26.3  כללית  חולים 

07:30 בבוקר לשעה 08:00.

כמה חולים בשדרות 
נתיבות ואופקים?

בערים  גם  שדרות  העיר  מלבד 
המצב  ואופקים  נתיבות  השכנות 
מורגשת  שם  וגם  יציב  אומנם 
שם  גם  החליטה  כך  לשם  שאננות. 
האכיפה.  את  להגביר  המשטרה 
קהילה  יש  שם  נתיבות  בעיר  למשל 
מאמצים  עושים  גדולה  חרדית 
במגזר.  התפשטות  למנוע  גדולים 
הרב  גם  התגייס  ההסברתי  למאמץ 
ששיגר  הכהן  פנחס  הרב  הראשי 
לתושבים  שקורא  מיוחדת  אגרת 
באופן מפורש להישמר לנפשותיהם .

הראשונה  העיר  כי  נזכיר  כך,  בתוך 
הייתה  קורונה  חולה  התגלה  שבה 
שבועות  כארבע  חלפו  מאז  אופקים, 
לב  שימו  אבל  חולים  כ-21  והתגלו 
התגלה  למרץ  ב-16  רק  לשדרות. 
מחולה  שנדבקה  הראשונה  החולה 
האישה  יום  באירוע   78 מספר 
וחצי  שבועיים  חלפו  מאז  בשדרות. 
ומספר החולים הגיע כבר ל-24, נתון 
זהה קיים גם בעיר נתיבות. עוד נציין 
הבריאות  משרד  שפרסם  בטבלה  כי 
הערים  רשויות,  כ-160  ובו  הבוקר 
אופקים   )55( נתיבות   )45( שדרות 
באמצע  סביר  במקום  ניצבים   )61(
לצמרת  להיצמד  אפשרות  עם  אבל 
בתרגום  הרשימה.  לתחתית  מאשר 
התושבים.  לכמות  ביחס  לאחוזים 
תושבים  אלף  ל-25  ביחס  שדרות 
מתקרבת  כבר  העיר  שכן  ישן  )נתון 
 ,0.1% על  עומד  האחוז  אלף(  ל-30 

להסגר?  בדרך  שדרות  העיר  האם 
שזה  ולעדכן  להרגיע  ניתן  עתה  כבר 
הזה  בשלב  לפחות  הפרק  על  לא 
אחר  עוקבים  הבריאות  במשרד  אבל 
הקפיצה במספר החולים המאומתים 
לפני  רק  נזכיר,  האחרונים.  בימים 
הקודמת  הרשויות  בטבלת  ימים   9
מספר החולים בעיר עמד על 5 בלבד 

מה שאולי מסביר 
השאננות  את 
בעיר  שהייתה 
שבטבלה  אלא 
ה  נ ו ר ח א ה
בסוף  שפורסמה 
הנתון  השבוע 
חולים  ל-27  עלה 
בשל  מאומתים!. 
העירייה  כך, 
את  לשנות  חייבת 
כל  עם  הגישה, 

הכבוד להעלאת המורל המקומי שזה 
מבורך, חייבים להשקיע יותר בשיקוף 

המציאות שכרגע בהחלט מטרידה.
כתבנו מוסיף, על-פי משרד הבריאות 
 4.6% של  קפיצה  בשדרות   נרשמה 
עלתה  היא  ולכן  החולף  בשבוע 
המשרד  בכירי  של  הדיונים  לשולחן 
שבשלב הזה הודיעו לעירייה כי זה לא 

נכנסה  העיר  זאת  עם  יחד  הפרק,  על 
"המטרידים".  הישובים  לרשימת 
להידוק האכיפה ומשמעת התושבים 
המאמץ  על  ישירות  השלכות  יהיו 
של  למצב  להגיע  משדרות  למנוע 
ונקפיד  נתעורר  לא  "אם  אשקלון. 
על ההנחיות בליל הסדר, העיר שלנו 
עלייה  בהמשך  עצמה  למצוא  יכולה 

את  ונפנים  נתעורר  בואו  בתחלואה. 
המצב ושאף אחד לא יחשוב שאפשר 
להיות שאננים" סיכם אחד התושבים 
בכלי  השונים  לדיווחים  בהתייחס 
הישובים  לרשימת  בנוגע  התקשורת 

שבהם נשקלת אפשרות ההסגר.

משרד הבריאות מוטרד 
מהעלייה בשדרות
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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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מסורת  לבטל  הצליח  הקורונה  נגיף 
בשדרות:  חב"ד  בבית  שנה   30 של 
בעיר  חב"ד  אנשי  הודיעו  רב  בצער 
מארחים  שהם  התושבים  למאות 
מדי שנה בחג הפסח לליל סדר המוני 
משרד  להוראות  נשמעים  הם  כי 
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הקורונה  נגיף  בעקבות  הבריאות 
ישארו  השלוחה  דלתות  ולראשונה 

נעולים.
כאמור, מדובר במסורת ארוכת שנים, 
הרב משה זאב פיזם שהגיע לעיר לפני  
נתן בר יוחאייותר מ-30 שנה החליט כמו לא מעט 

לשמש  ובעולם  בארץ  חב"ד  שלוחי 
משגת  ידם  שאין  לתושבים  בית 
חב"ד  שבית  הצדקה  מפעל  ומלבד 
השנה,  ימות  בכל  מקיים  בשדרות 
מיוחדת  הפכה  הסדר  ליל  חגיגת 
מתקבצים  שנה,  מדי  בעיר.  במינה 

ומשפחות  עולים  בודדים,  גלמודים, 
שחפצו להיות באווירה המיוחדת של 

ליל סדר עם חב"ד.
פיזם  משפחת  של  הילדים  למעשה 
בחיק  סדר  ליל  חוו  לא  מעולם 
במשך  המצומצמת.  המשפחה 
ליל  את  חגגו  הם  השנים  עשרות 
בית  ובאולם  הספורט  באולם  הסדר 
קשה  נבוכים.  ממש  הם  השנה  חב"ד. 
מאד לחשוב על כל האנשים שהם היו 
ובטוב  בשמחה  איתם  לחגוג  אמורים 
לבב. "בכל משפחה של שלוחי חב"ד, 
במשך כל השנה מחכים לאירוע הזה. 
בודדים.  אותם  כל  יעשו  מה  ועכשיו 
ישבו בבית  לבד? זה ממש לא פשוט!, 
כואב עח הבודדים שאין להם עם מי 
אושר  סיפר  הסדר"  ליל  את  לחגוג 
בשדרות.  חב"ד  ראש  של  בנו  פיזם 
לאותם  פתוח  תמיד  שלנו  "המקום 
אנשים במיוחד בליל הסדר. נתקלתי 
שתמיד  בודדים  תושבים  בהרבה 
היה  מאוכזבים,  שהם  איתנו  חוגגים 
אחד שאמר אולי נחגוג בשקט ונסגור 
כבד  בלב  לו  הסברנו  אבל  הדלת  את 
כדי  ההנחיות  על  להקפיד  שחייבים 
לעצור את המגפה הזו וכל אחד יחגוג 

בביתו. אין לנו ברירה אחרת".
שהביאה  שנוצרה  המציאות  אף  על 
זאב  משה  הרב  המסורת,  לביטול 
להשרות  תמיד  כמו  ממשיך  פיזם 
חב"ד  שבבית  "נכון  אופטימיות. 
מזון  את  אליהם  להביא  משתדלים 
הביתה.  האישית  הסדר  ליל  סעודת 
אבל האווירה  ותחושת הביחד תהיה 
ממש לא פשוטה.  אני מאמין באמונה 
לו  ומחכה  המשיח  בביאת  שלמה 
את  נעשה  ואז  היום  ממש  שיבוא 
בבית  בהיסטוריה  מואר  הכי  הלילה 
הלוואי  ישראל.  עם  כל  עם  המקדש 

שנזכה".

במשך שלושים שנה הרב משה זאב פיזם, ראש חב"ד בשדרות מקיים ליל 
סדר המוני בנוכחות מאות תושבים שאין להם עם מי לחגוג. "לא פשוט לנו 

עבור אותם תושבים אבל אין ברירה אחרת".

עובדי חברת המזרח, יבואנית רכבי 
בשיירת  יצאו  רובר  ולנד  יגואר 
מארזי  לחלק  הארץ  לדרום  רכבים 
לקשישים  שי  וחבילות  מזון 
עזה.  בעוטף  אשר  שדרות,  בעיר 
עמותת  בשיתוף   נערכה  הפעילות 
קיימה  המזרח  חברת  "לתת". 
שדרות,  קשישי  למען  זו,  פעולה 
התנדבותית  לפעילות  בנוסף 
מקיימת  אותה  הקהילה,  למען 
כעניין  השנה  כל  במהלך  החברה 

שבשגררה. 
הבוקר  בשעות  יצאה  השיירה 
לאחר  דן   גוש  מאזור  המוקדמות 
עשרות  העמיסו  החברה  שעובדי 
אשר  מזון  וסלי  שי  חבילות 
העיר  לקשישי  למסירה  מיועדים 
את  בשמחה  קבלו  אשר  שדרות, 

פני השיירה. 
של  השיווק  סמנכ"ל  ווקסמן,  רמי 

גדולה  "זכות  אמר:  המזרח   חברת 
יקרים  לאנשים  להביא  בעבורנו 
ורוחו  החג  משמחת  קצת  אלו 
יחגגו  הבאים  החגים  שאת  ולקוות 
בצוותא עם בני משפחתם הגדולה 

והמורחבת."  

"כואב על הבודדים 
שאין להם עם מי 

לחגוג את ליל הסדר"
"לתת" וחברת יגואר 
למען קשישי שדרות
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פרויקט שיקום המרכז הישן בשדרות 
כנראה  אבל  זמן  מתמשך  ומנם  א
ההמתנה  תשתלם  העסקים  לבעלי  ש
יזכו למתחם בעיצוב  הארוכה כשהם 
למתחם  להפיכתו  בהתאם  ודרני  מ
חן  וקולנוע  פאבים  לצד  ולינרי  ק
מהפרויקט  חלק  שהוא  מיתולוגי  ה
 30 כמעט  של  בעלות  ההיקף  חב  ר

מיליון שקלים.
יוחלפו  השיפוץ,  פרויקט  מסגרת  ב
לחזיתות  החנויות  חזיתות  ל  כ
הישנות  הסככות  ויפות,  כשוויות  ע
חדשות,  בסככות  יוחלפו  הרעועות  ו
צל  לתת  כדי  ביום  לסגור  ניתן  ותן  א
מערכת  כל  תוחלף  בערב,  לפתוח  ו
ומתחם  במקום  והמים  תשתיות  ה
החניה כבר הוגדל משמעותית, כולל 

www.sderonet.co.il

חניון  וכן  לאומי  ובנק  הדואר  חניון  ב
ההסתדרות שנפתח.

יהפוך  הישן  "חן"  קולנוע  נוסף,  ב
להיכל תרבות עירוני, שיהיה הראשון 
וממוגן  חדיש  יהיה  ההיכל  שדרות.  ב
 450 ובו  מאובזר  מופעים  אולם  ם  ע
יעמוד  החדש  "האולם  ושבים.  מ
קונצרטים,  תיאטרון,  מופעי  טובת  ל
אחרת",  חברתית  מטרה  וכל  רטים  ס

אמר ראש העיר שדרות, אלון דוידי. 
הפועלים",  ל"בנק  הסמוכה  כיכר  ה
בעיר  נראה  שטרם  למשהו  הפוך  ת
מוזיקה  מיוחדת,  לדים  תאורת   –
משתנה ואלמנטים ואפקטים נוספים 
ויפה  מעוצבת  להיות  לכיכר  יגרמו  ש

בקנה מידה עולמי.
נקודת  עוד  נרשמה  השבוע  אמור,  כ

כשהפרגולות  היסטורית  יון  צ
לטובת  מיוחד  במאבק  הוסרו  ישן  ה

פרגולות חדישות ומודרניות.
התייחס  דוידי  אלון  העיר  אש  ר
"עשינו  השיפוצים,  התקדמות  ל
כשפירקנו  בעיר  השבוע  יסטוריה  ה
המרכז  של  הישנות  הפרגולות  ת  א
שיפוצו  שדרוגו,  לטובת  מסחרי  ה
מודרנית  חדשה,  פרגולה  התקנת  ו
יהיה אכן כזה,  'לב העיר'  ויפה. מרכז 
הלב של שדרות, עם תאורה צבעונית, 
מסודרת  חניה  חדשות,  דרכות  מ
מרכז  לתושבים  מגיע  יפה.  רחבה  ו

מסחרי מודרני וחדיש".

במסגרת מתיחת הפנים שמבוצעת בשנתיים האחרונות פורקו השבוע 
הפרגולות הירוקות אותם יחליפו פרגולות בעיצוב מודרני.

עוד רגע היסטורי במרכז 
המסחרי הישן בשדרות
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הקורונה  נגיף  התפשטות  לאור 
הבריאות  משרד  של  וההנחיות 
ויציאה  התקהלויות  על  האוסרות 
שדרות  עיריית  נערכה  מהבית, 
הזיכרון  יום  טקסי  של  לקיומם 
לחללי  הזיכרון  ויום  ולגבורה  לשואה 
פעולות  ונפגעי  ישראל  מערכות 

האיבה במתכונת שונה.
וישודרו  בווידאו  יצולמו  הטקסים 
בדפי  התושבים  לכלל  חי  בשידור 

הפייסבוק העירוניים.
ולגבורה  לשואה  הזיכרון  יום  ערב 

יצוין השנה ביום שני, 20 באפריל.
מתנ"ס  בהפקת  בשדרות,  הטקס 
אילנית  של  ובבימויה  שדרות 
"קולם  בסימן  השנה  יהיה  סוויסה, 
רותם  אותו  ותנחה  הניצולים"  של 
ועובדת  שדרות  בת  פורטל-שדדי, 

בעמותת "גוונים". 
את תפילת 'יזכור' יקריא שליח חב"ד 
ואת  פיזם  משה  זאב  הרב  בשדרות, 

"אל מלא רחמים" הרב אריאל באנר.
אלון  העיר,  ראש  יעלה  מכן  לאחר 
הניצולים  לזכר  דברים  לשאת  דוידי, 

ועל הימים שכולנו עוברים.
המציל  "אות  ונושא  השואה  ניצול 
את  יקריא  גלפרין,  וולף  היהודי", 

עדותו על ימיו בשואה.
נרות  ידליקו  שואה  ניצולי  שישה 

ובאופן  אחר  בזמן  אחד  כל  זיכרון, 
שלא יסכן אותם.

ראש העיר יניח זר על האנדרטה בשם 
עיריית שדרות.

במהלך הטקס המשודר יוקראו קטעי 
מראש  שיוקלטו  ושירים  קריאה 
משרד  הנחיות  על  לשמור  על-מנת 

הבריאות.
"ניצולי  דוידי:  אלון  העיר,  ראש 
השואה הם אותם קשישים וקשישות 

עליהם  שומרים  אנו  אלה  שבימים 
בנגיף  יידבקו  שלא  משמר  מכל 
זו  צרכיהם.  לכל  ודואגים  הקורונה 
את  לשמוע  תפקידנו,  וזה  חובתנו 
אותם  להשמיע  להמשיך  סיפוריהם, 
עד  להם  ולדאוג  הצעירים  לדורות 
ולא  נשכח  לא  לעולם  האחרון.  יומם 
האסון  על  הסוררים  לנאצים  נסלח 

שהמיתו עלינו".

יום הזיכרון לשואה ולגבורה יצוין בעוד 12 ימים ובשל המגבלות והנחיות 
משרד הבריאות, לא יתאפשר לקיים אותו כמידי שנה עם קהל רב, כולל 
ניצולי שואה ובני משפחותיהם. בעיריית שדרות  נערכים לפיתרון יצירתי.

טקס יום שואה 
מקוון בשדרות
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שדרות  "איילים"  הסטודנטים  .כפר 
במצבי  לתושבים  לסייע  ממשיך 
הקורונה,  במשבר  והפעם,  חירום. 
למבצע  נרשמו  הסטודנטים 
רופאים  זוג  ואימצו  רופא"  "אמץ 
לאחר  בבידוד  הנמצאים  מאשקלון 
וביום  מאומתים  בחולים  שטיפלו 
כחולים  בעצמם  אובחנו  חמישי 
בבידוד. שבוע  לאחר   מאומתים 
מאוד  הם  מקסים,  הזה  "הזוג 
לדרוש  שלא  ומנסים  ביישנים 
מויאל  עדן  אמרה  מדי"  יותר  מאיתנו 
בשדרות  מהכפר  הפרוייקט  מובילת 
מגוייסים  מאוד  בכפר  "הסטודנטים 
בכל  חירום,  למצבי  רגילים  אנחנו  כי 
במצבים  גם  משדרות.  אנחנו  זאת 
לטובת  נרתמים  אנחנו  הסלמה  של 
חוסן  במרכז  התנדבויות  או  החיילים 
מבינים  אנחנו  חיים.  בבעלי  המטפל 
הצעירים  כל  של  השעה  שזאת 
חלק  שנהיה  ברור  לנו  והיה  במדינה 
שעושה  העיר  של  הכולל  מהמערך 
חירום". במצבי  מצויינת   עבודה 
עם  ההתמודדות  שצויין,  כפי 
כפר  עם  מזוהה  מאוד  חירום  מצבי 
 2014 בשנת  שהוקם  הסטודנטים 
איתן'. 'צוק  למבצע  במקביל   בעיר, 
העיר  עם  בשיתוף  שהוקם  בכפר 
מתגוררים  ספיר  ומכללת  שדרות 
מהמכללה  וסטודנטיות  סטודנטים 
חלק  שלוקחים  אורי גבאיהסמוכה, 

הקהילה.  למען  חברתית   בעשייה 
נרתמים  הסטודנטים  הסלמה  בכל 
לעזור למשפחות, לעבוד עם הילדים 
לכפר  הסמוך  חוסן  במרכז  הקטנים 
לחיילים.  מזון  לחלק  ומתגייסים 
אימוץ  מלבד  הנוכחית,  בתקופה 
מתנדבים  הסטודנטים  הרופאים, 

www.sderonet.co.il

ומחלקים מזון לאזרחים הותיקים של 
בבידוד  הנמצאים  ולתושבים  העיר 
ותרופות.  מצרכים  להם  וקונים 
פעולה  בשיתוף  נעשית  ההתנדבות 
ועיריית  חברתי  לשוויון  המשרד  עם 

שדרות.

אימצו רופאים
כפר הסטודנטים "איילים"  בשדרות אימץ זוג רופאים חולים בקורונה מהעיר 
אשקלון הנמצאים בבידוד. בין היתר, הסטודנטים עוזרים לתושבי שדרות עם 

חלוקות מזון לאזרחים ותיקים ואזרחים הנמצאים בבידוד
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על  נכפתה  קורונה"  "חופשת 
ההוראה  וצוותי  הילדים  ההורים, 
למצב  המעורבים  כלל  את  והביאה 
הפכו  ההורים  התהפכו.  היוצרות  בו 
שימור  של  לפועל  למוציאים  רגע  בן 
מבחינה  הילדים  וקידום  הקיים 
הלמידה  ואישית.  חברתית  לימודית, 
הורים  חינוך,  אנשי  מאתגרת  מרחוק 
יותר  עוד  ומאתגרת  ותלמידים 
צרכים  עם  בתלמידים  כשמדובר 

מיוחדים.
מירי  של  בניהולה  "הדר",  ספר  בית 
של  ייחודית  ביוזמה  החל  פרוכטר, 
מרחוק  ללמידה  תעודות  הענקת 
המותאמת  וירטואלית  בסביבה 
התקשורתי  הרצף  על  לתלמידים 

המקבלים מענה בבית-ספר.
קשר  על  שמירה  מלבד  לנו  "חשוב 
רציף עם התלמיד ומשפחתו להמשיך 
במיומנויות  התלמידים  קידום  את 
עבדנו  עליה  האישית  התוכנית  של 
פרוכטר,  אומרת  הלמידה",  בשגרת 
התאים  התקופה  כל  לאורך  "הצוות 
ברור  והיה  ילד  לכל  הלמידה  את 
שהשותפים העיקריים שלנו, ההורים, 
שהתלמידים  לומר  גאה  אני  יתגייסו. 
את  לעבור  ומצליחים  מתקדמים 
רגשי  בחוסן  פשוטה  הלא  התקופה 

וחינוכי".
אושרית גבאי, מחנכת הכיתה, יוזמת 
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שיתוף  "לאחר  הוסיפה:  הרעיון, 
פעולה של תלמידים, הצוות החינוכי 
וההורים, החלטנו להעניק לתלמידים 

תעודה עבור למידה
מרחוק לאות הערכה והוקרה להורים 

ולתלמידים  והמסורים  היקרים 
החרוצים. היוזמה לרעיון נבעה מתוך 
וההורים  הילדים  את  להעצים  הרצון 
כאחד ולחזק את כולם להמשך עשיה 

ברוכה".
ספר  "בית  דוידי:  אלון  העיר,  ראש 
פרוכטר,  מירי  של  בניהולה  הדר, 
של  ומקצועי  מסור  מצוות  מורכב 
מורות, סייעות ואנשי מינהלה וכמובן 
את  בהם  שנותנים  נפלאים  הורים 
מכל.  להם  היקר  את  ללמד  אמונם 
ושמח  מברך  אני  זו  בתקופה  גם 
הספר  בבית  הברוכה  הפעילות  על 
ולתלמידות  לתלמידים  המתואמת 

ומודה לצוות על כך".
החינוך,  תיק  ומחזיק  העיר  ראש  סגן 
שדרות  "עיריית  קלימי:  אלעד 
מרחוק.  ללמידה  ומסייעת  מעודדת 
האתגר  המיוחד  החינוך  לתלמידי 
'חשיבה  ומחייב  שבעתיים  גדול 
הדר  ספר  בית  צוות  לקופסה'.  מחוץ 
פרוכטר  מירי  המנהלת  בראשות 
לעודד  יצירתיות  דרכים  מפתח 
השנה,  בכל  כמו  מרחוק.  למידה 
נפלאה  קודש  עבודת  עושה  הצוות 

ומחממת את הלב. יישר כוח גדול".
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אורי גבאי

בית ספר "הדר" לחינוך מיוחד בשדרות יצא השבוע ביוזמה מעניינת 
ומקורית – הענקת תעודה הוקרה לתלמידים וההורים על כך שהם לוקחים 

חלק בלמידה מרחוק לצד הקשיים של ילדיהם.

תעודות "למידה מרחוק"
בבית ספר "הדר" בשדרות



23 08.04.202023 | י"ד ניסן תש”פ | גיליון 840 | דין וחשבון 03.04.202027 | ט' ניסן תש”פ | גיליון 839 | דין וחשבון 27.03.202033 | ב' ניסן תש”פ | גיליון 838 | דין וחשבון 20.03.202029 | כ"ד אדר תש”פ תש”פ | גיליון 837 | דין וחשבון 13.03.202053 | י"ז אדר תש”פ תש”פ | גיליון 836 | דין וחשבון 06.03.202027 | י' אדר תש”פ תש”פ | גיליון 835 | דין וחשבון 15.11.201933 | י"ז חשון תש”פ | גיליון 819 | דין וחשבון 8.11.201921 | י' חשון תש”פ | גיליון 818 | דין וחשבון 1.11.201961 | ג' חשון תש”פ | גיליון 817 | דין וחשבון 25.10.201943 | כ"ו תשרי תש”פ | גיליון 816 | דין וחשבון 11.10.201927 | י"ב תשרי תש”פ | גיליון 815 | דין וחשבון 4.10.2019 | ה' תשרי תש”פ | גיליון 814 | דין וחשבון 65 06.03.2020 | י' אדר תש”פ תש”פ | גיליון 835 | דין וחשבון



דין וחשבון | גיליון 840 | יד' ניסן תש"פ | 2408.04.2020

נגיף  התפשטות  של  הזאת  התקופה 
ובישראל  בכלל  בעולם  הקורונה 
לא  תקופה  היא  בפרט,  ובשדרות 
סיבות  ממגוון  האנשים  כלל  פשוטה 
תעסוקה,  היעדר  כמו  אפשריות, 
שהות ממושכת בבית, חוסר תעסוקה 
זה  מתי  לגבי  ידיעה  ואי  לילדים 

יסתיים. 
המצב  שלה  אוכלוסייה,  ישנה  אך 
הקשישים  הם  אלו  במיוחד.  קשה 
ובמיוחד  ואף האוכלוסייה המבוגרת, 
בשל  פתאום,  לבד.  החיים  אנשים 
ההנחיות, נאסר עליהם לצאת לטייל 
או  לסופרמרקט  ללכת  לבית,  מחוץ 
בבית  להתפלל  השכונתית,  למכולת 
הילדים  את  לראות  ואפילו  הכנסת 
גרים  שלעתים  שלהם,  והנכדים 

במרחק של כמה בניינים מהם. 
מיזם  יזמו  והעירייה  שדרות  מתנ"ס 
מה  כל  קשיש".  "אמץ  בשם  מיוחד 
זה  לעשות  התבקשו  שהתושבים 
והמתנ"ס  פרטים  לתת  קשר,  ליצור 
מחבר ביניהם לבין קשיש או קשישה 
ולפעמים גם אנשים בגילאים צעירים 

יותר, שנמצאים לבד. 
גבי אמסלם, תושב שכונת נאות אביב 
היא  הזאת  התקופה  לבדו.  גר   ,67 בן 
הזו  "התקופה  עבורו.  קלה  לא  בטוח 
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תושבים רבים 
התנדבו למבצע 

'אמץ קשיש' 
בשדרות

צריך  עכשיו  ובמיוחד  בכלל  קלה  לא 
חינם,  אהבת  הדדית,  ערבות  שתהיה 
יעזרו האחד לשני, רק ככה  שאנשים 

נעבור את זה", אומר גבי. 
גבי,  של  בדידותו  של  הוואקום  לתוך 
תושבת  אלפיזואטי,  ענת  נכנסה 
העובדת  שנה,   14 מזה  שדרות 
בחברת "גל יסמין" וסטודנטית שנה ג' 
הפרסום  את  "ראיתי  ספיר.  במכללת 
נחמד  יהיה  שזה  בפייסבוקוחשבתי 

שאאמץ תושב או תושבת מבוגרים, 
הזדמנות  זו  הדדית,  ערבות  צריך 
זה  מעבר,  משהו  לעשות  נפלאה 
ענת.  אומרת  יפה",  ממש  פרויקט 
ועובדת  סטודנטית  היותה  מלבד 
עבודה  "מקום  שמוגדרת  בחברה 
חד-הורית  אם  גם  ענת  חיוני", 
בטוח  פנוי  שזמן  כך  ילדים,  לארבעה 
זו  לגבי  לסייע  מבחינתה  אך  לה,  אין 

לא הייתה בכלל שאלה. 
ביומיים,  פעם  איתו  משוחחת  "אני 
צריך  אם  שואלת  לשלומו,  שואלת 
יוצא  לא  שהוא  מוודאת  משהו, 

מהבית", מספרת ענת. 
ענת סיפרה לילדיה על גבי והם מאוד 
הסבירה  היא  אך  אותו,  לפגוש  רצו 
אפשרי.  בלתי  זה  אלה  שבימים  להם 
הפרויקט,  על  לילדים  "כשסיפרתי 

היא  התרגש",  ממש   14 בן  שלי  הבן 
מספרת, "הוא אמר לי: 'אם את צריכה 
למחשב  לי  חוסכת  שאת  הכסף  את 
אני  צריכה'.  שאת  מה  לו  תתני 
החשיבות  על  הזמן  כל  איתם  עובדת 

שבנתינה".
לביתו  להגיע  שלא  משתדלת  ענת 
חיוניים  לצרכים  רק  אלא  גבי,  של 
"הפרויקט  עבורו.  מסכה  רכישת  כמו 
בבית  אחד  חי  כל  מבורך,  הוא  הזה 
שלו, בחיים שלו, לפעמים יש אנשים 
שהמעט תשומת לב הזאת זה ממלאת 
באמת  "אני  ענת,  אומרת  אותם", 
מתוך  ובאמת  שיכול  מי  לכל  קוראת 

רצון טוב לעשות את זה". 
אישה  היא  "ענת  ואומר:  מסכם  גבי 
שאני  לי  טוב  מיוחדת,  אישה  טובה, 

יכול לשוחח איתה ולהיעזר בה". 
על  בירך  דוידי,  אלון  העיר,  ראש 
הגיל  "אוכלוסיית  ואמר:  המיזם 
 60 בני  מבוגרים  וגם  השלישי 
לא  כדי  יותר  להיזהר  צריכים  שכעת 
בבית,  היום  כל  נמצאים  להידבק, 
מברך  ואני  לבד,  נמצאים  חלקם 
לשוחח  שנרתמו  לתושבים  ומודה 
אלו.  בימים  לעזר  להם  ולהיות  איתם 
החשיבה  על  למתנ"ס  הכבוד  כל 

והיוזמה". 

חדש  מיזם  על  לציבור  פרסמו  והמתנ"ס  שדרות  עיריית 
מתנדבים   118 נרשמו  קצר  זמן  תוך  קשיש".  "אמץ  בשם 
משפחות,  ובעלי  סטודנטים  נוער,  בני  בהם  ומתנדבות, 
שהפכו אוזן קשבת לקהילה המבוגרת "זו הזדמנות נפלאה 
אומרת  ומשפחה",  לעבודה  מעבר  משהו  לעשות  בשבילי 

ענת אלפיזואטי, אחת המתנדבות.
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אלה  בימים  משמעותית  שנפגע  מי 
הקורונה  נגיף  התפשטות  בשל 
והנחיות משרד הבריאות הם העסקים 

בשדרות  הקטנים. 
כאלה  מאות  ישנם 
סגורים  מהם  ורבים 
חלק  האיסורים.  בשל 
מעסקי המזון פתוחים 

ועושים משלוחים.
שדרות,  עיריית  ראש 
שפועל  דוידי,  אלון 
כל  במהלך  רבות 
השנה למען העסקים, 
לפני  כבר  הודיע 
דחיית  על  שבועיים 
הארנונה  תשלומי 
עוד  מאי,  לחודש 
כך  על  הודיע  בטרם 

משרד הפנים.
העירייה  בנוסף, 
בקמפיין  יצאה 

בשבוע שעבר לעידוד קניה מעסקים 
אלה,  בימים  דווקא  מקומיים 
ופרסום  בעיר  שילוט  שכלל  קמפיין 

במקומונים ובפייסבוק.
הדוברות  מערך  את  הנחה  דוידי 
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נפתח אינדקס 
לעסקים בשדרות

לקדם הקמת אינדקס עסקים עירוני, 
שיאפשר לכל בעל עסק לפרסם את 
כתובת,  שם,   – בחינם  שלו  העסק 

טלפון ומה הוא מוכר.
נרשמו  עסקים  עשרות  כה  עד 

לאינדקס ופרסמו את עצמם.
העירייה  פתחה  גם  החג  לקראת 
לפניות  העירוני  במוקד  מיוחד  קו 

ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, הנחה את הגורמים המקצועיים לפעול ככל 
שניתן למען העסקים הקטנים בעיר בימי משבר הקורונה. העירייה הקימה 

אינדקס עסקים חינמי לעסקים, שבו יוכלו לפרסם את עצמם.
שונים  בנושאים  עסקים  בעלי  של 
לגבי  שאלות  טפסים,  במילוי  וסיוע 
התעסוקה  בשירות  רישום  הלוואות, 

ועוד.
דוידי אמר השבוע: 
הולכים  "אנחנו 
בעלי  עם  ביד  יד 
כל  שלנו  העסקים 
ומלווים  השנה 

אותם.
מודעים  אנו 
הקשה  לתקופה 
כדי  הכל  ונעשה 
העסקים  שבעלי 
את  יעברו  שלנו 
הזאת  התקופה 
יחזרו  ואחריה 
ויצליחו.  לעסקיהם 
לכל  קורא  אני 
העסקים  בעלי 
לאינדקס  להירשם 

ם  י ק ס ע ולהסתייע ה העירוני 
בשירותינו שהם כולם למענם".
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אורי גבאי

הכלכלית  והחברה  שדרות  עיריית 
ממשיכים לפתח את פארק המוזיקה, 
הפארק  להיות  שצפוי  לעיר,  בכניסה 
הנגב  באזור  ביותר  והיפה  הגדול 

המערבי.
הורכבו,  כבר  המשחקים  מתקני 
למלא  הוא  שנותר  וכל  נשתל  הדשא 
את האגם במים, לבצע את ההשלמות 
ממשבר  לצאת  וכמובן  הנדרשות 
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הקורונה, לחזור לשגרה וליהנות מכל 
מה שהוא מציע.

הפארק, בשטח של כ-40 דונם, כולל 
גופים  כאשר  אי,  ובתוכו  אגם  כאמור 
 JNF בהם  להקמתו,  שותפים  רבים 
הברית,  ארצות   JNF אוסטרליה, 

צ'רנה מוסקוביץ' ומשרדי הממשלה.
ראש העיר, אלון דוידי, ביקר השבוע 
לפתוח  כיף  "כמה  ואמר:  בפארק 

לכולנו  שתגרום  בעשייה  הבוקר  את 
שכולם  בזמן  הלב.  על  טוב  לקצת 
לעבוד  ממשיכים  אנחנו  בבתים, 
שמתקדם  המוזיקה  פארק  על  בקצב 
יפה  הכי  הפארק  להיות  ומתהווה 
בוקר  בכל  תדאגו,  אל  המערבי.  בנגב 
על  העבודות,  אחר  מקרוב  עוקב  אני 

מנת לוודא שנקבל פארק מושלם".

למרות הקורונה: ממשיכים 
לפתח את פארק המוזיקה

עיריית שדרות השיקה בשבוע שעבר 
שידורים  ערוץ  לייב",  "שדרות  את 
העיר,  ראש  של  הפייסבוק  בדף  חיים 
אלון דוידי, שבו חברים כמעט 15,000 
עם  להיות  השידורים  מטרת  איש. 
לשאלותיהם,  לענות  התושבים, 
להביא לידי ביטוי מיזמים ופעילויות 
שהם לטובת התושבים ולהצדיע לכל 
שעושים  ומתנדבים  עובדים  אותם 

המון בימים אלה.
מהמוקד  שידור  שדה  עשה  דוידי 
של  לשיחות  שענה  בזמן  העירוני 
המזון  חלוקת  ממרכז  תושבים, 

מהאולפן  בסינמטק,  לקשישים 
הצדיע  שם  במתנ"ס,  המאולתר 
שידר  וההצלה,  הביטחון  לכוחות 
סרטונים של חיילים וחיילות שלא היו 

הוריהם  את  והעלה  זמן  הרבה  בבית 
של  מהופעה  שידר  הטלפון,  קו  על 
השכונות  באחת  צבאית  להקה 
המיוחד  הרכב  עם  כיכב  וכמובן 
שהתקיימה  המרפסות",  ב"שירת 
השבוע בפעם השלישית ושוב כבשה 

את התושבים.
בבוקר  מלשכתו  דוידי  שידר  בנוסף, 
יום שני, עדכן את התושבים בהודעות 
מקומיים  לזמרים  פירגן  חשובות, 
את  והזמין  שלהם  שירים  כשהקרין 
העירייה  עם  בקשר  להיות  התושבים 

באמצעים השונים.

הצלחה ל'שדרות לייב"
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ודאות  אי  יצרה  הקורונה  מגפת 
נוטלי  ואוכלוסיית  בעולם- 
הנפגעים  בין  הם  המשכנתאות 
בתקופה  לכם  לסייע  מנת  על  ממנה. 
מספר  עבורכם  ריכזתי  המאתגרת 
עם  להתמודד  לכם  שיסייעו  עצות 

המצב החדש שנכפה על כולנו.

רכישת  על  חתמתם  לא  עוד 
הדירה? כדאי להמתין

נמצאים  רבים  משכנתאות  לוקחי 
המשכנתא  לסדן.  הפטיש  בין  כרגע 
חוזה  על  החתימה  בתהליך,  כבר 
אבל  לסגור.  רק  וצריך  יד,  בהישג 
תמתינו.  אחת.  היא  שלי  ההמלצה 

ומדוע? 

במחירי  גדולה  ודאות  אי   .1
בשוק  המצב  בשל  המשכנתאות: 
והריביות  המשכנתאות  מחירי 
שהיום  יתכן  יום.  בכל  משתנות 
עולים,  המחירים  גרוע,  נראה  המצב 
טוב  יראה  הוא  מה  זמן  בעוד  ואולי 
ניהול  ירדו.  והמחירים  יותר,  הרבה 
מיום  משתנה  הבנקים  של  הסיכונים 
להתייצבות  לחכות  עדיף  ולכן,  ליום 

המערכת.

הדיור:  במחירי  גדולה  ודאות  אי   .2
על  השפעה  יוצר  הכלכלי  המשבר 
להשתנות.  שעלולים  הדירות,  מחירי 
עסקת  את  מצאתם  אם  גם  לכן, 
של  שהשמאי  להיות  יכול  החלומות, 
יותר  נמוך  השווי  כי  יחליט  הבנק 
לקחת  שלכם  היכולת  על  ישפיע  וכך 
חשוב  שלה.  ההיקף  ועל  משכנתא 
השפעות  מחירים  לירידת  כי  לציין 
ביכולת  וכלה  בתזרים  החל  רבות- 
מומלץ  ולכן  בהחזרים,  לעמוד 
בכל  משכנתאות  יועץ  עם  להתייעץ 
מקרה לגופו, ולשקול בכובד ראש אם 

להיכנס לאתגר הכלכלי החדש. 
מבדיקה  המתנה:  במצב  הבנקים   .3

כל  כי  מתברר  שערכנו  רוחבית 
הבנקים למשכנתאות מצמצמים את 
טיפול  ומתעדפים  שלהם  הפעילות 
בהקפאת משכנתא ובקשות להצעות 
סביר  כלומר,  אושרו.  שכבר  מחיר 
זמן  יהיה  לא  פשוט  שלבנקים  להניח 
החדשות  בבקשות  לטפל  וקשב 

שלכם. 

רכשתם ואי אפשר לסגת? 
בואו נדבר על זה:

או  למשתכן  במחיר  רכשתם   .1
תשלומים:  להקדים  מקבלן-  דירה 
ודירות  למשתכן  מחיר  עסקאות 
למדד  כלל  בדרך  צמודות  מקבלן 
הזה  המדד  הבנייה.  תשומות 
ועלות  הבניה  חומרי  מעלות  מושפע 
חומרי  מצוקת  יש  כעת  אך  העבודה. 
ואנו  מסין,  ברובם  המיובאים  בניין, 
בשל  בניין-  בפועלי  חוסר  מרגישים 
הסגר על ישראל והשטחים- כל אלה 
שצפוי  כך  מחירים,  לעליית  גורמים 
שמדד זה יעלה וייקר לכם את הדירה. 
במקביל,  מתייקרות  הריביות  גם 
המשכנתא.  ריביות  את  ומייקרות 
יכולת  לכם  יש  אם  עושים?  מה  אז 
את  להקדים  אפשר  טובה,  כלכלית 
התשלומים, ולקבע את מחיר הדירה 
יעלה.  הבנייה  תשומות  שמדד  לפני 
הכלכלית  והיכולת  במידה,  זאת,  עם 
שקרה  כמוה   , התערערה  שלכם 
לרבים במשק, או היא נמצאת בסיכון, 
אפשר למשוך חלק קטן מהמשכנתא 
כדי לקבע את מרווחי הריביות. הדבר 
אמנם לא ימנע מהריבית מלהשתנות 
ממנה  חלק  יקבע  הוא  אבל  לחלוטין, 

וימנע חלק מההתייקרות.
שיקלו  שנייה-  יד  דירה  רוכשים   .2
רכשתם  אם  הבית:  פינוי  את  לדחות 
דירה יד שנייה ואתם מסוגלים לדחות 
מדוע?  כן.  עשו  הדירה,  פינוי  את 
יחמיר,  הכלכלי  מצבכם  אם  ראשית, 

אורי גבאי

ותצטרכו  יתכן 
את  לבטל 
מדובר  העסקה. 
עצום,  במשבר 
ת  ו י ו ר ש פ א ו
חייבות  קשות 

להיות על השולחן. שנית, אם דחיתם 
לא  עדיין  אתם  הדירה,  פינוי  את 
צריכים לקחת את ההלוואה. מהרגע 
שלא לקחתם משכנתא, שהיא, ברוב 
ביותר  הגדולה  ההלוואה  המקרים, 
יותר.  נמוך  הסיכון  בחייכם,  שתיקחו 
יתייצב  שהמצב  יתכן  שנה  בעוד 
וכולנו נחזור לעבודה, אך גם אם לא, 
פחות  רע  כלכלי  במצב  תהיו  עדיין 
בתקופה  שנלקח  חוב  עם  משהייתם 

כלכלית אחרת. 

3. אין ברירה? לסגור מהר: אם אינכם 
על  ותרו  תשלומים,  לדחות  יכולים 
סקר  את  מהחלון  והעיפו  השופינג 
הוא  המשכנתא  הצעת  תוקף  השוק. 
האחרונים  בימים  בלבד.  יום   24 ל- 
מזדרזים  לא  שהבנקים  רואים  אנחנו 
שניתנות  וההצעות  הצעות,  לתת 
איחור  יום  כל  שעה.  מידי  מתייקרות 
שמשמעותה  לעלייה  להביא  עלול 
עשרות אלפי ₪ לאורך חיי ההלוואה. 
לכן, אם אין ברירה, תסגרו מהר ככל 
מחזרו  יתייצב,  וכשהמצב  האפשר, 

את המשכנתא. 

משכנתא:  יועץ  עם  התייעצו   •
הכי  ההלוואה  כנראה  היא  משכנתא 
והעצות  בחייכם  שתיקחו  גדולה 
את  להקיף  יכולים  לא  כאן  שכתבתי 
כל מצבי החיים, המצבים הפיננסיים 
אנחנו  לכן,  בבנקים.  והמסלולים 
הזו  הכבדה  שבהחלטה  ממליצים 
יועץ  מקצוע-  איש  עם  תתייעצו 

משכנתאות.

משכנתא בצל הקורונה
יועץ המשכנתא רותם אזולאי עושה לכם סדר בסוגיית המשכנתא ועונה 

לשאלה הגדולה האם ניתן לעצור רכישת דירה בשל הנגיף שהקפיא הכל. 
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חג הפסח מביא איתו את האביב, אבל 
ויכוחים  משפחתיות,  מריבות   - גם 
איפה  התחשבנויות  ניקיונות,  על 
צריך  מתנה  ואיזו  הסדר  את  עושים 
כמויות  על  המחשבה  גם  להביא. 
הארוך  בשבוע  לנו  המצפות  האוכל 
הזה מטרידה את מנוחתם של שוחרי 
הבריאות והדיאטה. אז אולי לא נוכל 
ננסה  אבל  הכל,  את  לכם  לפתור 

להקליל לכם את הארוחה.

כמה זה עולה לנו?
החל   - החג  ארוחת  של  זריז  חישוב 
ארבע  דרך  והחרוסת,  מהמצות 
של  המיוחדות  המנות  היין,  כוסות 
המפואר  לסיום  ועד  הדודות  כל 
בקלות  אותנו  מביא   - העוגות  של 

ל־4,000 קלוריות. 
הסוף  עד  ההגדה  את  נקרא  אם  גם 
ונשיר את כל השירים בקול רם וצלול 
הקלוריות  כל  את  לשרוף  נצליח  לא 

האלה באותו הערב. 

אז מה עושים? 
אבל  אוכלים,  נרגעים.  כל  קודם 
הבחירות  את  ועושים  במידה 
הנכונות:  קובעים מטרות מציאותיות 
בדיאטה,  אתם  אם  החג.  לשבוע 

ולא  תצליחי  שלא  ים  הסיכוי רוב 
הרגיל  בקצב  במשקל  לרדת  תצליח 
בשבוע הזה. בכל זאת מדובר בחריגה 
של  הרגיל  היום  סדר  מ משמעותית 
שלך.  הגופנית  עילות  והפ האכילה 
לשבור  כדאי  לא  גם  האחר,  מהצד 
לגמרי את הדיאטה וכדאי לשמור על 
ההישגים שאליהם כבר הגעת ואחרי 
החג יהיה גם קל יותר להמשיך הלאה. 

קובעים מטרות מציאותיות 
לארוחת החג

מבחינת  המטרה  את  שקבעת  אחרי 
החלטות  לקבל  י  כדא המשקל, 
)ומה  בחג  לאכול  מה  י  לגב נוספות 
לא!(. כל אחת ואחד מאתנו אוהב/ת 
ש"אי־אפשר  ימים,  מסו מאכלים 
שאפשר  כאלה  יש  אבל  בלעדיהם". 
לוותר עליהם בקלות. כדאי להחליט 
מראש מה לאכול ומה לא לאכול, כדי 

לא ליפול ברגע האמת.

 קובעים תוכנית לפעילות גופנית
תוכנית  מראש  כין  לה גם  דאי  כ
ביום  שעה  חצי  פנית.  גו פעילות  ל
שתוקדש להליכה או לפעילות מהנה 

האם יש דרך לצאת מארוחת החג בשלום? הדיאטנית 
ד"ר מיכל גילאון נותנת טיפים להתגוננות ממתקפת 

הקלוריות הצפויה - ומציעה תפריט שיוציא אותך 
מכל העניין במחיר של 1,000 קלוריות. חג שמח

המשקל.  על  לשמור  ר  תעזו חרת,  א
קלוריות,  מבזבזת  רק  לא  פעילות  ה
לא  רגשות  להפחית  גם  יכולה  יא  ה
וחרדה,  דיכאון  מתח,  כמו  עימים  נ

שמלווים רבים בתקופת החגים. 

מקטינים את כמות הקלוריות 
שאוכלים בסעודה

1. מבשלים בריא יותר: בבישול במים, 
ומשתמשים  ובגריל  פייה  בא אידוי,  ב
בכלל(  )אם  שמן  פחות  הרבה  ב
בהשוואה לטיגון. בכל מתכון אפשר 
להפחית את כמות השומן, או השמן 
מבושלים  ירקות  במקום  הסוכר.  ו  א
בהמון שמן, ירקות מאודים או צלויים 
כדאי  כבש,  בשר  ום  במק גריל.  ב
שומן.  פחות  שמכיל   , בעוף בחור  ל
בשמן  מצה  לביבות  ן  טיגו מקום  ב
עמוק, עדיף להשתמש במחבת טפלון 

ובספריי שמן.
2. אוכלים מרק או סלט כמנה ראשונה: 
תחושת  ויוצרים  אים  ממל ירקות  ה
הכמויות  את  קטינים  מ וכך  ובע  ש
כדאי  העיקרית.  נה  במ אוכלים  ש
אפשרויות  שיותר  כמה  הכין  ל
בריאות של סלטים וירקות מבושלים 

כתוספת.
3. לא טורפים: בסעודת החג יש מנות 

רבות ואפשרויות רבות. עד כמה שזה 
מהכל.  לטעום  חייבים  לא  פתה,  מ
באכילת  להסתפק  אפשר  כלל  דרך  ב
קניידלעך אחד או גפילטע פיש אחד 
ושאר  אדמה  תפוחי  מעט  רק  ו  א
וליהנות  לבחור  כדאי  מטעמים.  ה
להתעכב  ולא   - החג  של  מיוחדים  ה
אפשר  שמהם  הרגילים,  המזונות  ל  ע

לאכול כל השנה. 

נזהרים מהשתייה
שתייה  שבכוס  להזכיר  הזמן  ה  ז
 100 יש   - יין  בגביע  וגם   - מותקת  מ
קלוריות. עדיף לשתות מים ולהשקיע 
את הקלוריות היקרות האלה בפרוסה 
קטנה של עוגת שוקולד, שבה יש 150 

עד 200 קלוריות. 

נזהרים מהנשנושים
באגוזים ובשאר הפיצוחים שמגישים 
 600 עד   500 יש  הארוחות  פני  ל
קלוריות ל־100 גרם. כאשר הדיבורים 
רחוקה,  נראית  והארוחה  תמשכים  מ
עם  מצה  קצת  עוד  לאכול  וטים  נ
האדמה  ח  תפו את  וגם  רוסת  ח
להגיע  אפשר  מהם  ורק   - הביצה  ו
קלוריות.   300 ד  ע  200 לעוד  קלות  ב

לכן, כדאי להחליט מראש שאוכלים 
רק חצי מצה במשך כל הערב.

להרחיק  דאי  כ קטנה:  עצה  עוד  ו
ולקרב  מגרים  ה המזונות  את  כם  מ
את הירקות. והכי כדאי לעזור לדודה 
חנה בהגשה ובפינוי. ככה גם יעריכו 

אתכם וגם תתרחקו מהאוכל. 
תפריט ב־1,000 קלוריות

ולסיום: תפריט הגיוני של ארוחת ליל 
הסדר שתוציא אותך מארוחת החג 

בנזק של 1,000 קלוריות בלבד:
חצי מצה וכף חרוסת

מרק עם קניידלע אחד
מנת עוף צלוי ותפוח אדמה אפוי

סלט חסה וירקות מבושלים
עוגה  פרוסת  או  פירות,  סלט  ביע  ג

קטנה
גביע יין יבש  

דיאטנית  היא  גילאון  מיכל  דר'  
לרפואת  ניידר  ש במרכז  לינית  ק

ילדים מקבוצת כללית

הישרדות 
              

מדריך
 לפסח

01
חישוב זריז של ארוחת החג 
- החל מהמצות והחרוסת, 

דרך ארבע כוסות היין, המנות 
המיוחדות של כל הדודות 

ועד לסיום המפואר של 
העוגות - מביא אותנו בקלות 

ל־4,000 קלוריות.

02
בכל מתכון אפשר להפחית 

את כמות השומן, או השמן או 
הסוכר. במקום ירקות מבושלים 

בהמון שמן, ירקות מאודים 
או צלויים בגריל. במקום בשר 

כבש, בחרו בעוף, שמכיל פחות 
שומן.

03
בכוס שתייה ממותקת - וגם 

בגביע יין - יש 100 קלוריות. 
עדיף לשתות מים. כדאי 

להרחיק מכם את המזונות 
המגרים ולקרב את הירקות. 

והכי כדאי לעזור לדודה חנה 
בהגשה ובפינוי.
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לקראת  מוכן  היה  כבר  כל 
זוגית  לחופשה  הטיסה 
וירוס  אבל  בתאילנד 
לקארין  ביטל  הקורונה 
העולם,  לכל  כמו  ואריאל 
והם  התוכניות  כל  את 
השנייה  בפעם  מסתבר  כך  נאלצו 
החלום  על  עתה  לעת  לוותר 
ברמה  עליי  "עברה  התאילנדי. 
בכלל  פשוטה  לא  שנה  חצי  האישית 
ואני ואריאל החלטנו שיעשה לנו טוב 
שלם  חודש  של  זמן  פסק  ניקח  אם 
שתכננו  החופשה  את  לפועל  ונוציא 
חורי  קארין  משתפת  החתונה"  אחרי 
על  בעלה  עם  שכיכבה  קליינברג 

המסך של כולנו ב-2019. 
הספקתם לטייל בחצי עולם, לא הספיק 

לכם?
שאמרו  מה  בדיוק  זה  אה...  כן  "חח 
למען  אבל  משפחה  ובני  חברים  לנו 
לכולם  נראה  היה  שאולי  מה  האמת 
טיילנו,  לא  אנחנו  למסך  מבעד 
זמנים  לוח  עם  במרוץ  השתתפנו 
שפוכים  חזרנו  יום  כל  בסוף  מטורף, 
למנוחה ויום למחרת יצאנו לעוד יום 
מאתגר, טסנו בין מדינות למדינות כך 
הייתה  זו  כן  אבל  טיילנו  ממש  שלא 
זו  אגב,  ומרגשת.  מטורפת  חוויה 
מדברים  שאנחנו  השנייה  הפעם 
ראשונה  פעם  בתאילנד,  לטייל  על 

סיפרנו לכולם שאנחנו נוסעים לירח 
נסענו  בעצם  אבל  בתאילנד  דבש 
אחרי  טלוויזיה,  בתוכנית  להשתתף 
חייבים  שאנחנו  אמרנו  נגמר  שזה 
להגיע לתאילנד אבל לטיול מלא בלי 

מרוץ נגד הזמן".
מוכרים  משדרות  הזוג  בני  אם 
הצופים  בין  שנמניתם  כנראה  לכם 
צבעוני  הכי  הריאליטי  של  האדוקים 
למיליון'  'המרוץ   13 רשת  של 
האחרון  ספטמבר  בסוף  שהסתיימה 
והיו  חלק  נטלו  שבו  דרמטי  בגמר 
מהזכייה  פסיעה  מרחק  רחוקים 
נאה  בונוס  עם  הראשון  במקום 
שהייתה  "ברור  שקלים.   מיליון  של 

מאת: אורי גבאי  // צילומים: אמנון ארד

ה

חצי שנה אחרי שכיכבה על המסכים שלכם עם בעלה אריאל במרוץ למיליון, 
קארין חורי-קליינברג משדרות תרגמה את החשיפה הגדולה כדי להפוך 

ברשת לסוג של אייקון אופנה במגזר הדתי עם עסק למטפחות שיער. בראיון 
מיוחד היא גם מספרת  על קריירת ההוראה שהחלה בבי"ס שבו למדה ונזכרת 

ברגע אחד מתסכל שהאולפנה שבה למדה אסרה עליה להשתתף בתחרות 
שירה. "אני הכי שמחה שאת אותה קארין הבאתי לתוכנית בפריים טיים 

והראיתי שאפשר לעשות דברים בצורה צנועה ואותנטית".

שמתחולל באופנה,
נשים דתיות"הן מביאות המון סטייל

חלק מהשינוי

וצניעות



מזמן  זה  אבל  החמצה  תחושת 
בחוויה  חלק  לקחנו  מאחורינו, 
הכל,  על  לקב"ה  מודה  ואני  מדהימה 

גם על זה שלא זכינו בתחרות".

שיעור בצניעות 
בפריים טיים

אל  נכנסו  ואריאל  קארין  מאוד  מהר 
האהבה  בזכות  בעיקר  הצופים  לב 
החיים,  ושמחת  ביניהם  הגדולה 
הם  חייהם  אורח  בשל  טבעי  באופן 
הגדרה  הדתי"  "הזוג  למשבצת  נכנסו 
שהם לא ממש התלהבו ממנה. הטיב 
קודם  בראיון  אריאל  זאת  להסביר 
אוהבים  לא  "אנחנו  וחשבון',  ל'דין 
להיכנס למשבצות, אנחנו דתיים וזה 
מרכיב חשוב בחיים שלנו אבל זה לא 

הכל. אנחנו קארין ואריאל". 
ומעמיד  בעבר  העמיד  הדתי  העניין 
אחת  לא  חורי-קליינברג  קארין  את 
כאשר  היה  כך  בוחנות,  עיניים  תחת 
השתתפה בתוכנית טלוויזיה בפריים 
בצורה  דביקה  זוגיות  והפגינה  טיים 
אותנטית אך צנועה שגורמת לאנשים 
בצורה  הדתי  לטיקט  להתחבר  רבים 
)"אנחנו  קיצונית  ופחות  כייפית 
ואנשים  ואותנטיים,  פתוחים  מאוד 
המסך.  על  זה  את  לראות  נהנים 
רואים  לרוב  ריאליטי  בתוכניות 
ופרובוקטיביים(,  נעימים  לא  דברים 
כך היה כאשר לקחה חלק בתיאטרון 
עם  בהצגות  והשתתפה  הקהילתי 
עלתה  כאשר  היה  כך  מעורב,  קהל 
עם  דואט  לבצע  העצמאות  בחגיגות 
השיקה  כאשר  היה  וכך  זקן  בן  עדן 
מודרנית  ראש  מטפחות  קולקציית 
בהרחבה  הזה  העסק  )על  וצנועה 
כל  דתי,  בבית  גדלתי  "אני  בהמשך(. 
חיי אני באורח חיים דתי, אני אוהבת 
את זה ומאמינה אמונה שלמה בקב"ה 
אבל בוחרת באורח חיים מתון ופחות 
קיצוניות  לכל  לקיצוניות,  מתחברת 

שהיא בחיים".
 2 אחורה,  שנים   9 אותי  מחזיר  זה 
תלמידות לא הורשו להשתתף בתחרות 
הבולט  הסממן  אולי  מוסיקלית, 
אחת  הקסאמים.  מלבד  העיר  של 

התלמידות הייתה את?

לשיר, זה חלק ממני".
עברו הרבה שנים מאז, היום את מבינה 

את המקום של בי"ס?
של  המקום  את  הבנתי  אז  "גם 
לא  כי  הסכמתי  לא  אבל  האולפנה 
משתתפת  שנערה  פסול  בזה  ראיתי 
רואה  לא  שאני  כמו  שירה,  בתחרות 
לא  משהו  לא  זה  היום.  גם  פסול  בזה 
אפילו  צנוע,  לא  חלילה  או  מכבד 
בעולם  היום  נמצאים  אנחנו  ההיפך. 
מי  אליו,  נחשפים  שכולם  מודרני 
לא  זה  ערכים  עם  דתי  בבית  שגדל 
זה  עובדה  הנה  אותו,  לשנות  אמור 
לא שינה אותי, אני אותה קארין.  אני 
הכי שמחה שאת אותה קארין הבאתי 
טיים  בפריים  מטורפת  לתוכנית 

זה.   את  זוכר  שאתה  מדהים  "וואו, 
אבל  שנים   הרבה  מאז  שעברו  נכון 
הגדולה.  האכזבה   את  זוכרת  עדיין 
באולפנה,  יא'  כיתה  תלמידת  הייתי 
שלי  המחנכת  עם  למסעדה  יצאתי 
יודעת  אני  "קארין  לי  אמרה  והיא 
ואת  בתחרות  משתתפת  שאת 
להמשיך  תוכלי  לא  לבחור.  תצטרכי 
תשתתפי  אם  הספר  בבית  ללמוד 
בתחרות". אמרתי לה בקול רם "מה?, 
אני בשוק", אגב זאת מחנכת שמאוד 
אתם  למה  לה  אמרתי  אהבתי.  מאוד 
למה  שלי?  החלום  את  ממני  מונעים 
בתור  שרה?.  שאני  לכם  מפריע  זה 
קשה,  מאוד  זה  את  לקחתי  נערה 
מאוד התבאסתי כי אני מאוד אוהבת 
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קארין עושה תיקון ומגשימה חלום- דואט עם עדן בן זקן. צילום: יוני בביאן

קארין ואריאל במירוץ למיליון. הראו המון צניעות בפריים טיים. צילום: יח"צ רשת
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דברים  לעשות  שאפשר  והראיתי 
בצורה צנועה ואותנטית".

עדן  עם  לשיר  עלית  גם  כמדומני  אגב, 
בן זקן?

בשביל  עברתי  למה  נגיע  "תיכף 
הדואט הזה אבל עוד קודם אתה יודע 
זה  ניצחון?   תחושת  הרגשתי  איפה 
שעמדתי בטקס יום הזיכרון בשדרות, 
זה היה החלום שלי בתור ילדה לעלות 
צנוע  לבוש  עם  לשיר  עליתי  לשיר. 
ושרתי מכל הלב וזה היה כל כך מרגש 
ואתה בא ואומר הנה בחורה עם כיסוי 
ראש יכולה לעמוד ולשיר בצורה הכי 
זה  דבר  של  בסופו  בעיה.  ואין  צנועה 
כאשר  היה  דבר  אותו  שלי.  בחירה 
עליתי לשיר דואט עם עדן בן זקן, על 
הבמה מול אלפים עם כיסוי ראש מה 
רע בזה להציג מול קהל גדול צניעות? 
לשיר  התכוננתי  עדן  עם  לשיר  אגב   .
אחר ואז אני באה והמנהל שלה אומר 
בהופעות.  זה  את  שרה  לא  שהיא  לי 
התארגנתי מהר על שיר אחר, אמרתי 
לחמוק,  לזה  נותנת  שאני  מצב  אין 
והיא  הסכים  שלה  המנהל  לשמחתי 
והגשימה  שיש  מדהימה  הכי  הייתה 

לי חלום".
לא מעט טענות עלו בשנים האחרונות 

בנושא שירת נשים, מה עמדתך?
אחד,  מצד  צדדים.  שני  למטבע  "יש 
צעירה  של  לסיפור  פעם  נחשפתי 
על  ביקורת  מתחה  שהיא  משדרות 
הדרת  כביכול  שעשו  נוער  תנועות 
אני  לשיר.  לה  אפשרו   שלא  נשים 
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הבחירה שלו לא לשמוע שירת נשים. 
בוטל  הזה  הערב  דבר  של  בסופו 
יותר  ולשמחתי הצליחו לגייס אפילו 

תרומות". 

רוצה להיות 
מורה לקולנוע

וירוס הקורונה ביטל לקארין ואריאל 
בתאילנד  החלומית  החופשה  את 
את  לקארין  לשבש  איים  גם  אבל 
העסק האינטרנטי למכירת מטפחות 
למה  תזכורת  דתיות.   לנשים  ראש 
ב'דין  הקודם  בגיליון  שפרסמנו 
החמיר  זה  ליום  "מיום  וחשבון': 
ופתאום אני מוצאת את עצמי עוקבת 
החדשות  ההנחיות  אחרי  יום  כל 
לקיים  אוכל  אני  מתי  לראות  כדי 
החדשה  לקולקציה  הצילומים  את 
מי  לי  שאין  מגלה  אני  ואז  העסק  של 
שיצלם את הפרויקט  כי כולם בצדק 
קארין.   ציינה  מהקורונה"  חוששים 
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 
לצלם  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, 
באווירה  לא  איך  וכמובן  מושלמת 
ביער  הצילומים  לסט  הקורונה.  ימי 
שרשרת היא התייצבה עם קולקציית 
וגם  מסכה   ,2020 אביב  המטפחות 
בירה קורונה. "אין ספק שזאת תקופה 
לא קלה למי שמנהל עסק, המזל שלי 
האתר  דרך  מבוצעות  ההזמנות  שכל 

כעסתי על הסיפור כי זה לא היה נכון 
בעיני להציג רק צד אחד. הנושא הזה 
להבין  צריך  בעולם  נשים  שירת  של 
אותו בכמה נקודות, קודם כל יש את 
אמרה  ההלכה  ההלכה,  של  הנקודה 
דתי  אדם  אתה  אם  שכתוב.  מה  זה 
כאדם  ההלכה.  את  לך  שיש  תזכור 
הכל  את  לקיים  מחויב  אתה  דתי 
מה  בוחר  יום  של  בסופו  אתה  אבל 
תנועות  נוסף,  דבר  שלך.  החיים  דרך 
שהם  מה  בגלל  יכולות  שלא  נוער 
בשירת  מאמינים  הם  אם  מייצגים, 
פוסלים  שהם  ממקום  לא  זה  נשים 
מוציאים  שהם  אומר  זה  האישה,  את 
את עצמם מלשמוע את האישה שזה 
בסדר גמור. אם גבר בוחר לא לשמוע 
שירת נשים זה בסדר וצריך לכבד את 
לשיר  רוצות  נשים  אם  שני  מצד  זה. 
לתפיסתי זה עניין שלהן וצריך לכבד 

את רצונן".
פירר.  הרב  מהומת  על  חושבת  את  מה 
ולכבוד  לכבודו  מחווה  ערב  נזכיר, 
בתוכנית  למרפא,  עזרה  עמותת 

האומנותית ללא נשים?
"הציגו את זה בצורה זוועתית והייתי 
לא  כך  כל  זה.  את  שהציגו  איך  נגד 
הגיוני שבנאדם שיש לו כל כך הרבה 
כוונות טובות אבל רק כוונות טובות 
שנועדה  להופעה   גברים  רק  בחר 
לא  מאמין  דתי  כאדם  הוא  לכבודו, 
זכותו.  וזה  נשים  שירת  לשמוע  יכול 
ולזעוק  אותו  להחרים  ועד  מכאן 
עם  מה  מוגזם.  זה  נשים  להדרת 
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שלי  הדאגה  בדואר.  ונשלחות  שלי 
הייתה שהקולקציה שלי תגיע לציבור 
היה  שהתגייס  הצלם  ובזכות  הנשים 

לי גם מה להעלות לאתר".
עסק  לפתוח  בכלל  הגעת  איך 

למטפחות?
כשהתחתנתי,  בעצם  התחיל  "הכל 
אני  כמה  הבנתי  נשואה  כאישה  אז 
שאני  גם  הבנתי  הזה,  לתחום  מכורה 
מוציאה הרבה מאוד כסף בחודש על 
כל  להתאים  כדי  מטפחות  רכישת 
לפתוח  החלטתי  לבגדים.  מטפחת 
אם  נגישים,  מאוד  מחירים  עם  עסק 
שקלים   300 שעולה  מטפחת  למשל 
אצלי אתה יכול למצוא ב-150 ואפילו 
ב-65 שקלים, בעצם כל המטרה שלי 
כיס.  לכל  במחיר  חדש  סטייל  להביא 
עד  הווטסאפ  דרך  היה  זה  בהתחלה 
שהקמתי אתר אינטרנט מסודר ונוח 

לביצוע הזמנה". 
עזרה  הגדולה  החשיפה  כמה 

להתרוממות העסק?
הגדולה  החשיפה  אשקר  לא  "אני 
הביאה קהל גדול גם של נשים דתיות 
מכל הארץ ולכן גם הקמתי את העסק 
"כתר" למכירה אינטרנטית. אגב, אני 
עיר  בשדרות  שדווקא  לשתף  חייבת 
מרגישה  הכי  ואני  וגדלתי  שנולדתי 
גדול,  פרגון  מקבלת  לא  אני  שייכת 
וזה  לעיר  מחוץ  ההזמנות  כל  כמעט 
גדולה  קהילה  בעיר  יש  צורם,  קצת 
מפתיע  קצת  וזה  דתיות  נשים  של 

אותי".
בך  רואים  לא  אולי  לכך?  סיבה  יש 
מספיק דתייה ולא חלילה שאני מפקפק 

בך?
כי  זה  את  להסביר  יודעת  לא  "אני 
פרגון  מקבלת  כן  אני  כללי  באופן 
גדול והרגשתי את זה במהלך המרוץ 
למיליון בעוצמות מטורפות אבל בכל 
דתיות  נשים  של  להזמנות  הקשור 
לא  אני  מכאן.  הזמנות  ואין  וכמעט 
יודעת לומר אם יש סטיגמה שאני לא 
אחת,  פעם  שכן,  מה  מספיק.  דתייה 
משדרות  נשים  של  בקבוצה  כתבתי 
שיש קולקציה חדשה ואשמח לפרגון 
ואולי  משדרות  לקוחות  לי  אין  כי 
כתבה  מישהי  אז  יקרה.  זה  הפעם 
הנשואות  הנשים  שכל  חושבת  "אני 

מלא  כיסוי  עם  הולכות  משדרות 
ואת מוכרת מטפחות של חצי כיסוי", 
מסוימת  סטיגמה  שנוצרה  הבנתי 
ולראות  לאתר  אפילו  להיכנס  מבלי 
ראש  כיסוי  בשביל  המטפחות  שכל 
אפילו  השבוע  לי.  חבל  וזה  מלא 
מקווה  אני  הסבר  סרטון  העליתי 

שמשהו ישתנה בעתיד".
המדהים  השינוי  את  מסביר  את  איך 
נשים  בקרב  האופנה  תחום  שעובר 

דתיות?
לא  כבר  דתייה  בייחוד  אישה,  "היום 
שחורה  מטפחת  בבוקר  עליה  שמה 
ב-2020  כבר  אנחנו  החוצה.  ויוצאת 
מהשינוי  חלק  הן  דתיות  ונשים 
מביאות  הן  באופנה,  שמתחולל 
צניעות  וכמובן  וקלאס  סטייל  המון 
מעט  לא  אחרי  עוקבת  אני  מודרנית. 
אופנה  שמובילות  חרדיות  נשים 
לך  לספר  יכול  אני  גדול.  כייף  וזה 
בפייסבוק  שלי  מהעוקבות  שהרבה 
להראות  מצליחה  שאני  מפרגנות 
המון  עם  צנועים  שהם  בגדים  להם 
ברמת  אחת  כל  כמובן  וסטייל,  שיק 
אופנה  חברות  אגב,  שלה.  הצניעות 
למגזר  בגדים  מתאימות  כבר  גדולות 
ומאפשרות למשל למכור פריטים עם 
תוספות כדי להפוך את הבגד לצנוע 
לשמחתי  כולם  בעיניי.  מקסים  וזה 
שבגד  העובדה  את  להבין  מתחילים 
לא חייב להיות חשוף כדי להיות יפה 
וזה משנה לדעתי את עולם האופנה". 
שאת  וסרטונים  תמונות  לפי  בכלל 
מעלה יש לך אהבה גדולה לאופנה, לא 

חושבת להתרחב מעבר?
כשאת  לאופנה.  גדולה  אהבה  לי  "יש 
לדעת  צריכה  את  בבוקר  מתעוררת 
לשלב מטפחת לחולצה או שמלה זה 
יום  מדי  לעשות  אוהבת  שאני  משהו 
לזה  מעבר  התאמות.  עושה  כשאני 
אני לא יודעת אם אני רוצה להתרחב 
משום  מטפחות  של  לעסק  מעבר 
עיקרי  בתחום  להתעסק  רוצה  שאני 
אחר בחיים, זה תמיד יהיה קיים אבל 

יש לי עוד שאיפות".
שהיא  התחום  מה  תהיתם  אם 
החתונה  בין  אז  בו  משקיעה 
להשתתפות במרוץ למיליון הספיקה 
ראשון  לתואר  ללמוד  חורי-קלינברג 
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הנוכחית  השנה  ומתחילת  בחינוך 
היא החלה את שלב ההתלמדות שלה 
למדה.  שבו  מדעי  תורני  הספר  בבית 
הספר  לבית  לחזור  מרגש  יותר  "אין 
מצוות  חלק  ולהיות  למדתי  שבו 

המנהלת  שהייתה  מי  של  הוראה 
שלי דינה חורי הכי מדהימה בעולם" 
חינוך  למדתי  "למעשה  מספרת.  היא 
לבית  כשהגעתי  וספרות.  מיוחד 
האמנתי  לא  הראשונה  בפעם  הספר 

אחרי  עקבו  הילדים  כמה  כשגיליתי 
לעשות  צריכה  הייתי  כן  אז  התוכנית 
בין  התלמידים  עם  הזה  המעבר  את 
ובין  התלמידים  של  "סלב"  להיות 

להיות המורה".
באיזה תחום תרצי לעסוק בהוראה?

מיוחד  חינוך  למדתי  אומנם  "תראה 
כבר  הגעתי  אבל  הספרות  ותחום 
למסקנה שאני כנראה אעשה הסבה. 
בצביה  אולפנה  תלמידת  כשהייתי 
קולנוע  מגמת  הייתה  נגב  בשדות 
לכן  לזה  מחוברת  מאוד  ומרגישה 
הסבה  אעשה  אבל  בהוראה  אשאר 
לקולנוע, זה יותר מעניין בעיניי. אגב, 
חבל לי שבשדרות יש המון מקצועות 
אותם.  לומדים  ולא  ללמוד  שאפשר 
המרכזיים  למקצועות  מעבר  לדעתי 
גם  להכניס  חשוב  והיסטוריה,  תנ"ך 
תקשורת  קולנוע,  כמו  מקצועות 

ועוד".

דין וחשבון | גיליון 840 | יד' ניסן תש"פ | 4408.04.2020



45 08.04.202043 | י"ד ניסן תש”פ | גיליון 840 | דין וחשבון 03.04.2020 | ט' ניסן תש”פ | גיליון 839 | דין וחשבון

...הניסיון עושה את ההבדל

שדרות בפארק' שכ

@

052-2702133/08-9437448

richardamsallem58@gmail.com

('בפאסאג)7מתחם מול , שדרות

המוסיקה' שכ

'בן גוריון ב' שכ



דין וחשבון | גיליון 840 | יד' ניסן תש"פ | 4608.04.2020

שלושה סיפורים לחג פסח
מי ביקש שיכתבו לו על 

המצבה "כשר לפסח"
משהו.  סוריאליסטי  היה  המחזה 
בנמביה  נוכרי  קברות  בית  באמצע 
לצד  וזקן  בפיאות  מעוטר  רב  פסע 
רגע  עוד  "הנה,  מקומית.  שחורה 
שפסע  ברב  הפצירה  היא  ונגיע" 

אחריה משתומם.
המציבות.  אחת  ליד  נעצרה  היא 
אמרה  היא  בעלי"  של  המצבה  "זו 
בדמעות. "הוא היה שמח מאוד לדעת 

שרב יבקר בקבר שלו".
הרב סקר את המצבה. בראש המצבה, 
"כשר  נכתב:  הפוכות,  באותיות 

לפסח".
מה גרם למשפחה לחקוק צמד מילים 

משונה זה?
האישה הסבירה כי במשך שנים רבות 
מלונדון,  שהיגר  בעלה  עם  חיה  היא 
על  לה  סיפר  לא  מעולם  הוא  אך 
מוצאו. רק על ערש דווי הוא חשף כי 
זאת  להזכיר  ממנה  וביקש  יהודי  הוא 

במצבה שתקים על קברו.
ברשותו  שהיה  היחיד  היהודי  הפריט 
היה חפיסת מצות עליה שמר במשך 
השנים. הוא הצביע על צמד המילים 
על  זאת  חקקי  "אנא  לפסח".  "כשר 
המשפט  זה  היה  אמר.  מצבתי", 

האחרון שלו.

האורח המסתורי
זה- הודלקו  בבית  הגיע.  ליל-הסדר 
מכל  בהק  הניקיון  החג.  נרות  עתה 
במיטב  ערוך  היה  והשולחן  פינה, 
הכלים. בני המשפחה התכוננו לצאת 
לתפילת החג, שאחריה יסבו לעריכת 
שני  גם  הצטרפו  הבית  לבני  ה'סדר'. 

אורחים עניים ששהו בעיר.
עצב  הפיקו  בעל-הבית  של  עיניו  אך 
צער  ארשת  ואי-שביעות-רצון. 
מעיק  מה  הטובים.  מפניו  ניבטה 
האורחים  של  חסרונם   - ליבו?  על 
הרבים, שנהגו להסב בביתו מדי שנה 

לליל-הסדר.
ובעל-צדקה  גדול  עשיר  היה  הוא 

העסיק  הגדול  במפעלו  מופלא. 
לתת  תמיד  והשתדל  רבים,  יהודים 
ביתו  נוסף.  ליהודי  פרנסה  אפשרות 
ולנצרכים.  לעניים  תמיד  פתוח  היה 
אליו  להזמין  נהג  ובמועד  בשבת 
מהסעודה  ונהנה  רבים  אורחים 

החגיגית, רבת המשתתפים.
ביותר.  קשה  מזג-האוויר  היה  השנה 
את  הדירו  עז  וקור  שלגים  סופות 
רגליהם של עוברי- אורח מהדרכים. 
שני  ומלבד  החג,  ליל  הגיע  כך 
האורחים לא נמצאו בעיר עוד עניים 

שיוזמנו לסעודת החג.
בעל- את  הקפיצה  בדלת  דפיקה 

להוט  שהיה  הגביר  ממקומו.  הבית 
מאוד  שמח  אורחים,  אחר  כל-כך 
זה,  הוא  אורח  שאולי  האפשרות  על 

וניגש בעצמו לפתוח את הדלת.
בשבילים  דרכי  את  "איבדתי 
אני  "רטוב  הזר,  התנצל  המושלגים", 
וקופא מקור. התואילו, יהודים טובים, 

להזמינני לחוג עמכם את ה'סדר'?".
בשמחה  הגביר  קידם  הבא!",  "ברוך 
רב  לעונג  "היכנס-נא!  הנכנס,  את 
לבוש  היה  הזר  בואך".  לנו  ייחשב 
קימעא,  מרופטים  פשוטים,  בגדים 
בבוץ  ומוכתמים  לגמרי  רטובים 

וברפש ורעד מקור.
אחד  על  לצוות  מיהר  בעל-הבית 
הנוכחים להביא בגדים נקיים ויבשים 
כדי שהאורח יוכל להחליף את בגדיו 

מה?",  "לשם  והמלוכלכים.  הרטובים 
הם  טובים  "בגדיי  בביטול,  הזר  חייך 
תפילת  שנסיים  עד  כן?  הלוא  דיים, 

ערבית, יתייבשו בוודאי".
"רצונו של אדם כבודו", הפטיר הגביר 
של  דבקותו  על  תמהים  כשהכול 
בשעה  המלוכלכים,  בבגדים  האורח 
מצוחצח  מבריק,  כה  סביב  שהכול 

וחגיגי.
האורח הניח את תרמילו על הרצפה 
ערבית.  לתפילת  הנוכחים  עם  ויצא 
הרב  לכבוד  לב  שמו  בני-הבית 
שבעל-הבית מרעיף על האורח. הוא 
חייך  לצידו,  השולחן,  בראש  הושיבו 
ותיקים,  מכרים  כדרך  הזמן  כל  אליו 
התפלאו,  הבנים  לו.  לדאוג  והירבה 

אך לא הביעו את תמיהתם בקול רם.
וכל  בעל-הבית,  הכריז  "מגיד", 
בהגדה.  קוראים  החלו  היושבים 
פיו.  את  פתח  ולא  ישב  הזר  האורח 
מי שהביט בו הבחין, שהוא אפילו לא 
המהודרת  בהגדה  הדפים  את  הופך 
נדמה  מסויים  בשלב  לפניו.  המונחת 

היה שהזר פשוט ישן.
זאת,  לעומת  הסעודה,  זמן  כשהגיע 
כאילו  יתירה.  עירנות  האורח  גילה 
התעורר לחיים. נוגס בכל פה, מושיט 
אוכל  עבר,  מכל  לצלחתו  לקחת  ידיו 
ושותה, ומבקש עוד ועוד. בעל-הבית, 
לכבדו,  המשיך  מיוחדת,  באצילות 

כבתחילה.
גרגרן, חשבו בליבם בני- סתם טרדן 
אביהם  לו  ראה  זה  מה  אך  הבית. 

לכבדו? - זאת לא יכלו להבין.
השלישית,  הכוס  שנמזגה  לאחר 
בעל-הבית  פתח  ברכת-המזון,  לפני 
לספר  "מצווה  אמר,  "בני!",  פיו.  את 
בספרים,  ומובא  ביציאת-מצרים. 
פרטיים  נסים  על  גם  לספר  שראוי 
הנסים  כל  שהרי  לאדם,  לו  שאירעו 

נובעים מיציאת-מצרים".
מסע-עסקים  על  סיפר  סיפר.  והוא 
רתומה  בעגלה  יהודים  שני  עוד  עם 
עזה  שלג  סופת  על  סוסים.  לצמד 
שפגעה בהם במהלך דרכם. סיפר על 
ידועות.  בלתי  בדרכים  חשוך  לילה 
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ורק  לארץ  נפלו  שכמעט  סוסים  על 
מלקות העגלון אילצו אותם להמשיך 
לטבוע  ולא  הבלתי-נודעת  בדרך 

בשלג העמוק.
סיפר  חסר-תקווה",  נראה  "המצב 
באלומת  הבחנו  שלפתע  "עד  הגביר, 
על  והתדפקנו  לבית  כשהגענו  אור. 
דלתו, גילינו שאין כל מקום לשמחה. 
שודדים,  חבורת  של  למעוזה  נקלענו 
פיה  הפוערת  כחיה  אותנו  שקיבלה 

לעומת טרפה.
הזהב  ושרשרת  שעוני,  "כספי, 
ממני",  נלקחו  בו,  תלויה  שהיתה 
דנו  "השודדים  לספר.  הגביר  המשיך 
החלטה.  לכלל  ובאו  בי,  ייעשה  מה 
אחת דתי - למות. לא הועילו תחינות 
ובכיות. איש לא היטה אוזן לתחנוניי.

לפשר  ושאל  אדם  נכנס  "ולפתע 
אותי  בראותו  במקום.  המתרחש 
מלאות  ועיניי  הארץ  על  כבול  מוטל 
ימות  אם  אותו!  'עיזבו  אמר:  דמעות, 
הוא, ימותו עוד רבים עמו. כל עובדיו 
הנהנים  העניים  וכל  עליו  שפרנסתם 
פעם  עבדתי  אני  גם  ממתת-ידו. 
טוב-לבו  על  להעיד  אני  ויכול  אצלו, 
עשו  לנפשו.  עזבוהו  אנא,  וצדקתו. 

זאת למעני!'.
לעזוב.  הרשות  לנו  ניתנה  בוקר  "עם 
לדרך- עד  הובילני  שהצילני  האיש 
מיהו",  לדעת  רצונכם  ואם  המלך. 
"הריהו  סיפורו,  את  הגביר  סיים 
בברכת- לכבדו  וברצוני  לצידי,  יושב 

המזון".
נעצו  מרותקים,  שישבו  בני-הבית 
לאביהם,  הסמוך  בכיסא  עיניהם  את 
הסיפור,  במהלך  ...ריק.  היה  הוא  אך 
מבלי שאיש יבחין בכך, עזב הלה את 
השולחן - ונעלם. יצאו לחפש אחריו, 

והעלו חרס בידם.
צרורו,  את  כשפתחו  החג,  לאחר 
בו  מצאו  החדר,  בפינת  שנשאר 

שרשרת זהב, שעון וסכום כסף...

חלום מסתורי בדרווין 
שבאוסטרליה

ברחובParapפשוט   30/55 הכתובת 
לא הייתה קיימת. זו הייתה המסקנה 
חבר  שוסטרמן,  וזאב  אני  הגענו,  לה 
אלי  שהצטרף  ממלבורן  כיתתי 
בירת  דרווין,  העיר  ברחובות  למסע 
הטריטוריה הצפונית של אוסטרליה.

היו אלו ימים ספורים לפני פסח 2006. 
זאבי ואני הגענו לעיר כדי לערוך ליל 
סדר ציבורי עבור הקהילה המקומית. 

אך בין לכל ההכנות ביקשנו לנצל את 
ההזדמנות ולבקר באופן אישי את כל 

חברי הקהילה בביתם.
אחרון  חיפוש  לנסות  החלטנו 
אולי   –  55/30 מספר  בכתובת 
כבר  בטעות.  התהפכה,  הכתובת 
הקהילה  חברי  כל  את  לבקר  סיימנו 
להיות  אמורה  הייתה  וזו  האחרים 
לתת  החלטנו  האחרונה.  התחנה 
שנסיים  לפני  אחרון  צ'אנס  לכתובת 

את השיטוט ברחובות דרווין.
המבוקשת.  הכתובת  את  מצאנו 
המקום היה נראה כמו פרוייקט דיור 
לאפנו.  הגיע  סמים  של  וריח  מוזנח, 
התגברנו על הפחד הראשוני ונכנסנו 
צעירים  קבוצת  פגשנו  שם  למתחם, 
אתם  "אולי  מעש.  בחוסר  יושבת 
באקרו"  דה  ג'וזף  בשם  אדם  מכירים 
שאלנו אותם והם הצביעו לנו על גרם 
הרביעית,  לקומה  המוביל  המדרגות 
שם פגשנו קבוצה נוספת של זקנים. 
אחד מהם הואיל להתייחס לשאלתנו 
וציין שג'וזף מתגורר בקומה העליונה.
בידינו,  שמורה  מצות  כשקופסת 
משקופה  שעל  הדלת  אל  ניגשנו 
נקשנו  קטנטנה.  מזוזה  תלויה  הייתה 
מצות  לנו  יש  "ג'וזף!  והכרזנו:  בדלת 

בשבילך!"
אל  הגיע  קמטים  וחרוש  מבוגר  אדם 
הדלת כשדמעות זולגות מעיניו. לפני 
שיכלנו לומר מילה, הוא החל למשש 
הוא  מאמין!"  לא  "אני  זרועותינו.  את 
אמר שוב ושוב תוך שהוא בוהה בנו. 

אנו עמדנו שם מבולבלים לגמרי.
לאחר שחלפו כמה רגעים נרגע ג'וזף 
והוא  ישבנו  להיכנס.  אותנו  והזמין 

החל לספר את סיפורו.
באושוויץ.  הייתי  שואה.  שריד  "אני 
אחרי המלחמה רציתי לברוח מהכול. 
גויה  עם  התחתנתי  לפרת',  עברתי 
ונולד לי בן. לאחר שהעסק שלי כשל 
לי  נותרה  לא  מאשתי  והתגרשתי 
הסיבה  בפרת'.  להתגורר  סיבה  כל 
היחידה שלא שמתי קץ לחיי היא הבן 
שלי המשרת בצבא אוסטרליה והוצב 

בדרווין."
והמשיך  שלו  התה  מכוס  לגם  ג'וזף 

בסיפורו.
להתגורר  כדי  לדרווין  "עברתי 
מחסה  ומצאתי  לבני  מקום  בקירבת 
אט  אט  זה.  ממשלתי  בפרוייקט 
החיצון.  העולם  עם  קשר  כל  איבדתי 
לא  ואפילו  דוא"ל  אינטרנט,  לי  אין 
כדי  רק  מהבית  יוצא  אני  טלפון. 

לקנות את המינימום, ואפילו ביקוריו 
של הבן הולכים ופוחתים.

"מימי ילדותי זכרתי שבסביבות חודש 
מהו  זכרתי  לא  יהודי.  חג  יש  אפריל 
החג אך ידעתי שבמשך תקופה קצרה 
אוכלים  והיינו  לחם  לאכול  אסור 
זכרונותיי  אמש,  דקים.  קרקרים  רק 
היהודי  החג  על  מילדותי  העמומים 

גרמו לי לחוש בודד ומדוכא.
להירדם,  הצלחתי  לא  הלילה  "כל 
חלמתי  דבר  של  בסופו  וכשנרדמתי 
לחג.  קרקרים  לי  הביאו  רבנים  ששני 
בטוח  הייתי  בדלת  אתכם  כשראיתי 
ומיששתי  בכם  נגעתי  מדמיין.  שאני 
שאתם  לוודא  כדי  זרועותיכם  את 

אמיתיים!"
סיפורו של ג'וזף ריגש והפעים אותנו 
מספר  עוד  בביתו  נשארנו  זמנית.  בו 
עמו  וכשהנחנו  ושוחחנו,  שעות 

תפילין דמעות זלגו מעיניו.
חומר  לו  הענקנו  שנפרדנו  לפני 
ביניהם  יהדות,  בנושאי  רב  קריאה 
מבט   – "הרבי  בשם  הרבי  על  חוברת 
חב"ד  על-ידי  לאור  שיצאה  אישי" 
בויסקונסין. החוברת מכילה מאמרים 

וכן תמונות של הרבי.
המדרגות  במורד  אותנו  ליווה  ג'וזף 
לב  מקרב  לנו  הודה  ליציאה,  עד 

ונפרדנו לשלום.
לדרווין.  שבנו  לאחר-מכן  שנה 
חברי  כל  את  שוב  לפגוש  שמחתי 
מכל  יותר  אך  בדרווין,  הקהילה 
חיכיתי בהתרגשות למפגש עם ג'וזף. 
ידעתי כי הקהילה המקומית סייעו לו 
שהם  אחרי  מצבו  את  ושיפרו  רבות 

התעדכנו על סיפורו.
כשנכנסנו לדירתו של ג'וזף התחבקנו 
ותוך  לשוחח  התיישבתי  ארוכות. 
הרבה  העזרה  על  מספר  שג'וזף  כדי 
כי  הבחנתי  לו  מגישה  שהקהילה 
של  בתמונות  מכוסים  ביתו  קירות 
שהענקנו  מהחוברת  גזר  אותם  הרבי 

לו אשתקד.
התמונות,  על  באגביות  אותו  שאלתי 
אהב  שהוא  לעצמי  מתאר  שאני  תוך 
לתלות  בחר  ולפיכך  התמונות  את 

אותם על קירות ביתו.
שנה  שחלמתי  החלום  את  "שכחת 
שעברה?" השיב ג'וזף בהדגשה. "היה 
אתכם  ששלח  שבתמונות  האדם  זה 

אליי!"
פסח כשר ושמח.
בשורות טובות, בריאות איתנה, 
שמחה ונחת.
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חודש  משלימים  אנו  אלו  בימים 
מגפת  בעקבות  ביתית  למידה  של 
גרמהלמקבלי  אשר  הקורונה 
סגר  להטיל  בממשלה  ההחלטות 
מנת  על  ישראל  מדינת  עם  חלקי 
למנוע את התפשטות הפצת הווירוס, 
הגנים  החינוך,  מסגרות  זה  ובכלל 
עברו  והילדים  נסגרו  הספר,  ובתי 
למידה  המשלבת  ביתית,  ללמידה 
עם  יחד  ההורים  ידי  על  מסורתית 
ידי  על  המנוהלת  מתוקשבת  למידה 

משרד החינוך.
הילדים  בו  עולם  לכם  תארו 
פטורים  הם  בבוקר,  מאוחר  קמים 
להם  ויש  וממבחנים  בית  משיעורי 
"פרוטקציות" עם המורים. נשמע כמו 
חלום ? אז זהו, שלא. זה נקרא "חינוך 

ביתי".
אולם אם היתה באפשרותכם לבחור 
במסגרות  בכלל  ילמדו  לא  שהילדים 
החינוך הרשמיות של המדינה )משרד 
באופן  בבית  ילמדו  אלא  החינוך( 

קבוע, האם הייתם מסכימים ?
 – יענו  הגדול  שרובכם  מניח  אני 
בשנת  כי  ידעתם  האם   ."! מצב  "אין 
 1150 למדו  הקודמת  הלימודים 
הנתונים   ? מלא  ביתי  בחינוך  ילדים 
מראים כי בכל שנה יותר ויותר הורים 
בית  במקום  הביתי  בחינוך  בוחרים 
על  האחריות  את  ולוקחים  הספר, 
הלמידה אליהם מבתי הספר והגנים, 

והתופעה כבר לא בשוליים.
אז מה זה "חינוך ביתי" ?

לומדים בבית
בה  חיים  דרך  הוא  ביתי  חינוך 
במסגרת  ומתחנכים  לומדים  הילדים 
האחריות  והקהילה.  המשפחה 
בידי  נשארות  לחינוך  והסמכות 
והילדים, ולא מועברות לידי  ההורים 
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או  הממלכתי(  בחינוך  )כמו  המדינה 
בתי  )כמו  מסחריים  ארגונים  לידי 

ספר וגנים פרטיים(.
לוקחים  ביתי,  לבישול  בדומה  קצת 
בסביבה  הזמינים  החומרים  את 
תבשילים  מהם  לרקוח  ומנסים 
כפי  הבית.  בני  להעדפות  שיתאימו 
דברים  ויאכלו  יבשלו  בית  שבכל 
לומדים  משפחה  בכל  גם  כך  אחרים, 
ובדרכים  שונים  דברים  ומלמדים 

שונות.

למה אנשים עושים את 
זה לעצמם ?

הילדים  את  שולחים  כולנו  כמעט 
לא  בכלל  והאמת  הספר,  לבית 
בבית  רואים  אנחנו  זה.  על  חושבים 
הספר משהו מובן מאליו. אבל כאשר 
מבינים שבית הספר הוא בחירה, ויש 
לשקול  אפשר  אחרות,  אפשרויות 
הבחירה  אכן  זו  אם  מושכלת  בצורה 
ועבורנו  ילדינו  עבור  ביותר  הטובה 

כמשפחה.
ילדים  לשליחת  שונות  הצדקות  יש 
ללמוד  בשביל   – הספר  לבית 
לרכוש  בשביל  מוגדרת,  במערכת 
ערכים, בשביל להיות בחברה, בשביל 
אבל  ועוד.  לעבוד  להורים  לאפשר 
לחינוך  לעבור  בחרו  אשר  ההורים 
הבאים  היתרונות  את  מציינים  ביתי 
)ללא  יותר  רגועים  משפחה  חיי   –

אילוצים ולחצים של בית הספר(,
עידוד ההתפתחות האישית )כולל של 
מגוונים  חברתיים  מגעים  ההורים(, 
יותר )לא מוגבלים לשכבת גיל אחת(, 
ללמוד,  והתשוקה  הסקרנות  טיפוח 
שפע של פנאי לעסוק במה שאוהבים 
ולא רק במה "שצריך", הרחבת תחומי 
בבית  שניתן  למה  מעבר  הלימוד 

מה הקשר למשבר 
הקורונה ?

ללמידה  עברנו  כולנו  אלו  בימים 
מאילוץ,  כי  אם  מבחירה  לא  ביתית, 
זהים  הינם  והמאפיינים  המהות  אך 
"תלמידים"  מספר  הביתי":  ל"חינוך 
הלמידה  שיטת   ,)1-5 )בין  מצומצם 
גמישה וניתן להתאימה לפי הלמידה 
הלימודים  שעות  הילד.  של  האישי 
ניתנים לבחירה, כל רגע מה שמתאים 
בלילה.  או  ביום  שעה  בכל  עכשיו, 
תוכנית הלימודים מאפשרת להתרכז 
לימוד  לפרץ  שניים  או  אחד  בנושא 
לאורך  בהדרגה  להתקדם  או  מרוכז, 

זמן.
תהא  הזו  התקופה  כי  מבינים  כולנו 
ולכן  תחילה,  שחשבנו  ממה  ארוכה 
הביתי"  "החינוך  שיטת  של  הבנה 
תעזור לנו משמעותית לתכנן מערכת 
ולעבור  זו  בתקופה  ביתית  למידה 
עם  בהצלחה  הקורונה  תקופת  את 
ולא  משמעותיים  לימודיים  הישגים 
"לבזבז" את הזמן היקר שזכינו לו על 

מסכים ובטלה.
שיטות  מספר  משלב  ביתי  חינוך 

לימוד ואלו הם העיקריים שבהם.

למידה טבעית
כפי  אדם  לבני  טבעית  היא  למידה 
לדגים.  טבעית  היא  במים  ששחייה 

פעילות ספונטאנית ושגרתית 

הספר, אפשרות לפעילות רבה בחוץ 
על  ממושכת  בישיבה  להתנוון  מבלי 
כסא והיכולת לכוון את חיינו בעצמנו, 

ולא לפי תוכנית של אחרים.
אנשים  התחתונה,  בשורה  אבל 
בוחרים בחינוך ביתי כשהם מחליטים 
לחינוך  האחריות  את  להשאיר 
בידי  להפקידו  ולא  שלהם,  בידיהם 

מערכות חיצוניות.

הורים יכולים 
להיות מורים ?

הם  ההורים  בעולם,  האנשים  מכל 
טובה  הכי  בעמדה  שנמצאים  אלה 
את  מכירים  הם  ילדיהם:  את  ללמד 
תכונות  את  שלהם,  המאפיינים 
שלהם.  הלמידה  הרגלי  ואת  האופי 
הילדים  את  מעניין  מה  יודעים  הם 
החשוב  והדבר  אליהם,  לגשת  ואיך 
ביותר – ההורים ממילא מהווים את 
הילדים  של  העיקרי  הלמידה  מקור 
שלהם,  במעשים  האישית  בדוגמא 
ומעצם  אומרים  שהם  בדברים 
נוכחותם ליד הילדים, ולכן את עיקר 

הלמידה ילמדו הילדים מהוריהם.
מורים אמנם מקבלים הכשרה, אבל זו 
יותר לניהול, תפעול ומדידה  מכוונת 
לתמיכה  ופחות  בכיתה,  ילדים  של 
בסביבתם  ילדים  של  בלמידה 

הטבעית ובמהלך הרגיל של חייהם.
יצליח,  ביתי  שחינוך  שכדי  כמובן 
אותה  את  לפחות  מההורים  נדרשת 
כלפי  למורים  שיש  המחויבות 
צריכים  ההורים  שלהם.  התלמידים 
דברים  וללמד  ללמוד  מוכנים  להיות 
הילדים.  לגיל  המותאמים  חדשים 
גם  פנויים  להיות  צריכים  ההורים 
פיזית וגם מנטאלית לתהליך על מנת 

שיצליח וישיג את יעדי הלמידה.

של הילדים מובילה ללמידה: משחק, 
התבוננות  ובחפצים,  בכלים  שימוש 
סביבה  יהיו  ודיון  שיחה  וקיום  באחר 
יאפשרו  אשר  טבעית  לימודית 
המעניינים  דברים  לעשות  לילדים 

אותם ובכך ללמוד כישורים רבים.
להעשיר  יש  הלמידה  את  לעודד  כדי 
ולתמוך  הילדים  של  הסביבה  את 
אחד  כל  של  האישית  בהתפתחות 
מהם. נסו לא להגביל את הפעילות של 
הטעות  בהם  במקרים  )אלא  הילדים 
בטיחותית(,  לא  או  מאוד  חמורה 
בביטחון  הפוגעים  מדברים  והימנעו 
)מתן  שלהם  האישי  והאופי  העצמי 

ציונים לדוגמא(.
לידי  הבא  אישי  אופי  יש  ילד  לכל 
דיבור,   – בחייו  תחום  בכל  ביטוי 
תנועה, מראה חיצוני וכו', וכך גם אופי 
בקצב  ילמד  ילד  כל  שלו.  הלמידה 
מיומנויות  פתחו  שונה.  ובסדר  שונה 
בסיסיות )קרוא וכתוב, חשבון פשוט 
אחד   – אחר  מכיוון  ילד  לכל  וכו'( 
ילמד חשבון מתוך התעניינות בכסף, 
מתוך  והשלישי  לימוד  מספר  שני 
אחד  בכדורגל.  ליגה  טבלת  ניהול 
ואבא  לאמא  מכתבים  לכתוב  ילמד 
והאחר מתוך כתיבת חוקים למשחק 

שהוא המציא.

למידת חקר
אתגר  או  בעיה  הילדים  בפני  הציבו 
לפתור  כיצד  עדיין  למדו  לא  שהם 
פתרונות  למצוא  מהם  ובקשו  אותה, 

לאו  הוא  הדגש  בנושא.  מידע  או 
הנכון,  הפתרון  מציאת  על  דווקא 
הדרך:  על  אלא  בכלל,  פתרון  כל  או 
ניסויים,  והשערות,  רעיונות  העלאת 
חיפוש  מסקנות,  הסקת  תצפיות, 

מקורות מידע, עבודה בקבוצה וכו'.
בעיקר  הוא  ההורה  של  התפקיד 
להביא בעיות חקר מתאימות לילדים, 
ולתמוך בהם בתהליך. הבעיות עצמן 
יכולות להיות חידות, בניית מכשירים 

או הכרות עם מכשירים חדשים. 

אשכולות למידה
הקשרים  את  מדגישים  זו  בשיטה 
כל  לומדים  ולא  הידע,  תחומי  שבין 
מקצוע בנפרד: בוחרים נושא מסויים 
ידע  תחומי  לומדים  ודרכו  ללימוד, 
מגפת  על  כשלומדים  למשל,  רבים. 
ללמוד  אפשר  כנושא,  הקורונה 
המגפה  של  ההתפשטות  אופן  על 
של  ההיסטוריה  על  )גיאוגרפיה(, 
על  תנ"ך(,  )היסטוריה,  בכלל  מגפות 
השפעותיה על הכלכלה )מתמטיקה( 
בתקופת  מדינות  בין  היחסים  ועל 

משבר )אקטואליה(. 
להגיע  אפשר  המרכזי  הנושא  דרך 
המקצועות,  ולכלל  רבים  לתחומים 
הקשרים  את  יוצרים  חשוב  והכי 
נושא  כל  עצמם  בחיים  שכן  ביניהם 

מורכבות ממספר תחומי עניין.
בפעילויות  אותי  לשתף  מוזמנים 
על  עורכים  שאתם  הלימודיות 
הלא  הלמידה  שיטות  על  הילדים, 
רשמיות ועל הנושאים לחקר שאתם 

נותנים לילדים.
להעניק  מצוינת  הזדמנות  זוהי 
לילדים שלנו את התפיסות שלנו יחד 

עם הערכים בתקופה זו –
מכם  כמה  בטוח  לא  כי  היטב  נצלו 

יבחרו "בחינוך הביתי" כדרך חיים.
בהזדמנות רוצה לאחל חג פסח שמח 
וכשר לכל בית ישראל, מאחל לכולנו 
את  לעבור  ושנזכה  איתנה  בריאות 
ומאוחדים  מחוזקים  הזה  המשבר 

יותר.

אין כמו בבית – מה אפשר 
ללמוד מה"חינוך הביתי"?

jacky@אשמח למשוב ותגובות
isteps.co.il
050-9050678
שבת שלום , ג'קי
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הרע,  לשון  איסור  לחוק  בהתאם 
לתבוע  יכול  הרע  מלשון  הנפגע 
יותר  של  נזק  הוכחת  ללא  פיצויים 

מ-140,000 ₪ עבור כל פרסום!

יש הבדל בין הוצאת דיבה כנגד עסק 
לבין אדם פרטי?

הוצאת דיבה היא עוולה נזיקית וככזו, 
את  להשיב  אמור  בגינה,  הפיצוי 
המצב לקדמותו, מבחינת הנפגע. לכן 
אם מדובר בהוצאת דיבה כנגד עסק, 
גבוהה  יותר  הרבה  לעיתים  חומרתה 
מאדם פרטי ולכן הפיצוי אותו יפסוק 

בית המשפט לעיתים גבוה יותר.

הרע,  לשון  בגין  לתבוע  ניתן  האם 
כאשר האמירה היא אמת? 

כי  לזכור  חשוב  אך  כן,  בהחלט 
אמת,  היה  הפרסום  בהם  במקרים 
ייתכן ועומדת למפרסם אחת ההגנות 

שבחוק לשון הרע.

הוצאת  מהווה  שקרי  פרסום  כל  האם 
דיבה?

איילת  כאשר  למשל  בהכרח,  לא 
מרבה  משה  שחברה  מפרסמת 
בפועל  אך  הכושר.  בחדר  להתאמן 
נמצא  איפה  יודע  אינו  כלל  משה 
לא  מעולם  רגלו  וכף  הכושר,  חדר 
דרכה בחדר כושר. אין ספק שאיילת 
מבחינה  אך  שקרי,  דבר  פרסמה 

פרסמה  בו  בתוכן  אין  אובייקטיבית, 
פגיעה  או  ביזוי  להשפלה,  פוטנציאל 
לכדי  לעלות  שיכולים  היד  במשלח 
הוצאת דיבה.  לכן, הפרסום הנ"ל לא 
יהווה עילה להגשת תביעה דיבה לפי 

החוק.

משפילה  הודעה  פרסום  האם 
בתביעה  מזכה  וואטסאפ  בקבוצת 

בגין לשון הרע?
אכן  אם  לקבוע  כדי  אך  כן,  כעיקרון 
התגבשה עילת תביעה יש לבחון את 
שהביאו  הנסיבות  את  ההודעה,  תוכן 
לשליחת ההודעה ואת ההשפעה של 

ההודעה לאדם שנפגע.

אדם  כנגד  תביעה  להגיש  ניתן  האם 
שהשמיץ אותי אך ורק בפניי?

לא. להגשת תביעה בגין הוצאת דיבה 
בכוח  החשיפה-  בהוכחת  צורך  יש 
לאדם  הביטוי,  בטיב  תלוי  בפועל,  או 

נוסף זולת הנפגע.

פוסט  בגין  תביעה  להגיש  ניתן  האם 
משמיץ שפורסם עליי בפייסבוק?

עשויים  בפייסבוק  פרסומים  בוודאי! 
פוסט  גם  אדירה,  לתפוצה  לזכות 
יחסית  קצר  זמן  לפרק  באוויר  שהיה 
פוטנציאל  לו  יש  נמחק,  מכן  ולאחר 
בפייסבוק  הפרסום  אדיר.  חשיפה 
צורך  יש  ולכן  בכתב  ביטוי  הוא 

להוכיח אך ורק שהפרסום עשוי היה 
להגיע לאדם זולת הנפגע.

כנגד  דיבה  תביעת  להגיש  ניתן  האם 
תלונת שווא שהוגשה במשטרה?

אחת  תעמוד  לנתבע  אך  כן,  כעיקרון 
חלק  שהיא  בחוק,  הקבועות  ההגנות 
הנתבע  זו,  הגנה  לגבי  הלב.  מתום 
הגשת  בעת  כי  להוכיח  יצטרך 
התלונה במשטרה הוא האמין באמת 
ובפרטים  התלונה  בנכונות  ובתמים 
האם  כלומר,  למשטרה.  מסר  אותם 
במידה  לב.  בתום  התלונה  את  הגיש 
והנתבע לא הצליח להוכיח שהתלונה 
הוגשה בתום לב, לא תעמוד לו ההגנה 

שבחוק והתובע יהיה זכאי לפיצוי.

****
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

הכפישו אתכם? עברתם שיימינג? 
גם בתקופת הקורונה, אתם זכאים לפיצוי!
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היי מהממות..

ערב פסח תש"פ, מי חלם שככה נחגוג 
אותו, סדר מצומצם, החל משעה 18:00 
בערב נישאר איש איש בביתו, אין יוצא 
ואין, משפחות גרעיניות יחגגו את הפסח 
ישבו  וסבתות,הורינו  סבים  ללא  בד  ל
אבל  וכואב  עצוב  בגפם,  ויחגגו  ביתם  ב
ולצאת  עליהם  לשמור  נוכל  ככה  ק  ר
מהמצב הקשה שאנו נימצאיםבו.השנה 
אחרי  רצנו  בבגדים,לא  התחדשנו  א  ל
היומיום. ולצרכי  לאוכל  מתנות,דאגנו  ה

אף אחד לא יודע עד מתי זה יימשך אבל 
עלינו להיות חזקים כי רק ביחד ננצח....

תדעו  לאסון  הבלבול  כורנה..."בין  ז
אהבה..."-כן  לזה  קוראים  פתרון  יש  ש
אמיתית,ערבות  חינם  אהבת  בזכות  ק  ר
להיות  נוכל  אינסופית  ונתינה  מיתית  א

מאוחדים ולנצח....
מחבקת את כולכן ומאחלת לכן את כל 

הטוב שבעולם.....
הגמר  לאירוע  להתייחס  רוצה  ני  א
אני  ככה  האחרון-אז  במוצא"ש  היה  ש

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

שלי  הזמן  זה  הגדול,  האח  את  והבת  א
על  גם  קצת  וללמוד  ולהתנתק  שכוח  ל
הפייבוריטית  אחרים,  של  התנהגות  ה
שלי היתה ירדן-בחורה איכותית, חכמה, 
הולכת  חינם,  לב, מלאה באהבת  טובת 
עם האמת שלה... בקיצור בחורה שהיא 

באמת מודל לחיקוי לנערות צעירות.
אני לא יודעת איך היא לא זכתה...ראיתי 
אותן  ושמעתי  ברשת  התגובות  ת  א
ברחוב והאהבה אליה היתה ענקית...אני 
לא מבינה איך העדיפו להראות לנוער 
באמת  ואני  שליליות  התנהגויות  לנו  ש
לא רוצה לפרט כי כולנו ראינו על המסך 

את הקללות, הגניבות והאלימות....
לעצמי  אומרת  אני  מחדש  פעם  ל  כ
אחרי  עונה  מראש  ידוע  הכל  באמת  ש
עונה אבל הפעם האכזבה היתהענקית, 
יותר  הרבה  ראויים  אנשים  שם  יו  ה
של  שיקולים  תבינו  לכו  הזוכה...אבל  מ

הפקה.....
זהו הייתי חייבת לפרוק...

שאנחנו  נכון  אז  הסדר,  ליל  ככה  ז  א

 FACTORY54

 RAG &

 BONE

 990NIS

PHOTO PR

בבית ואף אחד לא יראה אותנו אבל זה 
לא משנה..

אף אחת לא נישארתבפיז'מה....
גם  אבל  רוח  מצב  או  חשק  שאין  כון  נ
להרגיש  לכן  לגרום  להיות  יכול  המעט 

קצת יותר טוב.
הבישולים  את  מוקדם  לסיים  דאי  כ
הבית  בני  שכל  מומלץ  ההתארגנויות,  ו
השולחן- ועריכת  הבית  בארגון  סייעו  י
בכל זאת כולם בבית והם יכולים לקחת 

חלק...
למיקלחת  לעצמך  סביר  זמן  שאירי  ה
מבני  ואיפור-תבקשי  השיער  ידור  ס
הבית לא להפריע לך ולתת לך שעה של 
שקט לעצמך-אנחנו ממש זקוקות לזמן 

משלנו גם בטירוף הנוכחי.
אופציות לליל הסדר-לכי על אאוטפיט 
אבל  יפה  הכי  בו  ונוח,שתרגישי  ליל  ק
שלא דורש מאמץ-שתוכלי פשוט להגיד 

–רק זרקתי על עצמי משהו...
,טייץ  וחולצה  קלילה,מכנס  מלה  ש

וטוניקה או חליפה קלילה מטריקו.
,לא  שמחים  צבעים  על  ללכת  צוי  ר

שחור בבקשה ,ורצוי גם לא לבן כי בכל 
לאוכל  לדאוג  אלה שצריכות  אתן  זאת 

ולהגשה...
יכולות  בהוויאנס-סניקרס  תישארי  ל  א
להשלמת  מעולה  אופציה  היות  ל

האאוטפיט.
והעצב  הקושי  למרות  חשוב  הכי  ו
ששוכן שם בלב ליבשי חיוך ענקי כי זה 

האקססוריז הכי הכי שלך...
אז אהובות בתקווה לימים טובים,בריאות 

איתנה ובשורות טובות.
כמה  עד  ושמח  כשר  פסח  חג  ברכת  ב

שאפשר......

חולצת טי שירט, 29.90 שח 
להשיג ברשת SELECT, צלם 

ישראל יניב
SACKS - 568שח צילום ניר יפה 

קסטרו 
ג'ינסים 
 SS20

צילום דודי 
חסון

TOPSHOP - שמלה פרחונית סיומת 

א-סמטרית-249.90שח צילום יחצ
רשת HOODIES קולקציית אביב קיץ  

2020 צילום סטודיו MACHINE  מחיר 

אברול 179.90

 PULL AND

 BEAR  149.90
שמלה  שח צילום 
פול רובנס

קסטרו 
חצאית 

199 שח 

טופ שח 
צילום טל 

קרת

לילך אלגרבלי 
חליפה 419 
צילום גלעד 
בר שלו  
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בזמן שכולנו עסוקים בהכנות לקראת החג ובשמירה נגד הקורונה, 
מנות  וחילקו  ואסף  רמי  סלרס  מבסט  מלאכים  להם  סתובבו  ה
התרגש  מהמשפחות  חלק  שבחר  אלברטו  בשדרות.  משפחות  ל

מאוד ומבקש להגיד מילה אחת עם משמעות גדולה...תודה!!!

בית חב"ד בשדרות המשיך גם השנה את המסורת על אף הקורונה. מלבד חבילות 
מזון, התייצב אושר פיזם הבן של ראש חב"ד בבתי תושבים רבים כדי להעניק את 

ערכת המצה השמורה. חג פסח כשר ושמח לאנשי חב"ד היקרים לנו מאוד!

צוות דואר שדרות בניהולה של קרן עושים עבודת קודש בימים 
קשים אלה. הצוות מוגן ומסודר לפי כל הכללים ועל כן נפרגן להם 

באהבה גדולה!!!

קובי בריח מנתיבות ,האחד והיחיד. 
חוגג יום הולדת 33. נאחל לו בריאות 
הולדת  יום  ואהבה..  שמחה  ושר  א

שמח.

שירן חדד חגגה השבוע יום הולדת. 
הסוכנת פזית מאחלת בריאות אושר 
ונחת מהילדים.  ועוד מלא שנים של 

זוגיות טובה ובריאה.

וכללו דפי  ובמתנ"ס  נהנו השבוע מהערכות שהכינו עבורם בעירייה  ילדי שדרות 
יצירה ומשחקים שונים, כמו דומינו, דוקים, דלגיות ועוד. ראש העיר, אלון דוידי, 
התייצב עם עובדים נוספים ויחד ארזו את הערכות ועברו בית בית בעיר כדי שכל 
משפחה תהנה מהן. דוידי קיבל לפלאפון שלו סרטונים ותמונות של ילדים נהנים 

מהיצירות והמשחקים.

הצדיקים  אחד  עם  היכרות  לכם  לעשות  רוצה  אלברטו  
את  מרכז  תלמים  ממושב  גבאי  יוסי  בעיר,  פועלים  ש
ואהבה  בהתנדבות  בשדרות  'ידידים'  עמותת  עילות  פ
בימים  אבל  בדרכים  סיוע  נותנים  כלל  בדרך  הם  גדולה. 
בשדרות  רבות  פעלו  ואנשיו  הצדיק  יוסי  הקורונה  ל  ש
למען הקשישים  ואלברטו רוצה לומר לו תודה רבה בשם 

התושבים. בתמונה: יוסי עם ראש העיר שהודה לו

אלברטו יספר לכם על המלאכית של קופת החולים מכבי...
איריס מלול שכל כך דואגת לקשישים מי יתן ותזכה לחיים 

ארוכים וטובים!

דין וחשבון | גיליון 840 | יד' ניסן תש"פ | 5408.04.2020

גם שרון 
יונה נהג 

האוטובוס 
של 

חברת דן 
בשדרות 

שומר 
על כל 

הכללים.
שרון 

נהג זהיר 
וחביב 

וזה חשוב 
מאוד.חג 

שמח!

במקיף  האהובה  המורה  קקון  יכל  מ
הולדת.  יום  חגגה  שדרות,  וטוירט  ג
כל הורי הילדים מיהרו לברך אותה 
ועל הדרך להודות לה על ההשקעה 
הגדולה בילדי כיתת מופת. אלברטו 

ביניהם!

ורד חנגלי מנהלת 
בית ספר גיל רבין 

בשדרות חוגגת יום 
הולדת.

הצוות היקר רוצה 
לאחל לה מרחוק 

צרור ברכות והמון 
געגועים וכמובן 

חיבוק ענק....
מבטיחים לחגוג לך 
שנחזור לשיגרה....
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אלי כהן משדרות 
הוא לא רק תומך 

ליכוד, הוא גם 
חבר נאמן של 
השר לביטחון 

הפנים גלעד ארדן. 
הוא שיגר מכתב 

מרגש לראש 
הממשלה שלא 

יפגע במעמדו של 
ארדן כי מדובר 

בשר שעושה 
עבודתו באהבה 

גדולה למען 
המדינה. אלברטו 

מסכים איתו!

אליה 
בונפד 

חוגג יום 
הולדת 

וגם לו יש 
בקשה 
אחת, 

שיגמר 
כבר 

המצב 
הזה ויוכל 
לחגוג עם 
החברים 

שלו.  
מאחלים 

לו יום 
הולדת 
שמח, 
והמון 

הצלחה!

להיות  רגילה  לא  למרוקו  טיולים  מדריכת  לוגסי  ירי  מ
אחרי  מייד  מבטיחה  היא  זמן.  הרבה  כך  כל  קורקעת  מ

הקורונה להוציא טיול שווה למרוקו. 

שלמה אוחיון 
מתגעגע לעוזר שלו 

אורי סבח. עכשיו 
שאין עבודה וכולם 
בבית אורי לא לא 
רגוע מכיוון שהוא 

רגיל להצמד לשלמה 
וביחד לעשות מצוות 

ולעזור למשפחות.

אלי דודאי מורה מטעם פרוייקט חותם בית ספר גיל רבין, מעביר את 
ולכן נאחל לו  יום הולדת  הזמן עם הידיד הכי נאמן, הכלב...אלי חגג 

מלא בריאות ואושר.

להיות  רגילה  לא  למרוקו  טיולים  מדריכת  לוגסי  ירי  מ
אחרי  מייד  מבטיחה  היא  זמן.  הרבה  כך  כל  קורקעת  מ

הקורונה להוציא טיול שווה למרוקו. 
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גקי גלדטי המרגיע הלאומי שלנו מלמד את הבנות בגיל קטן איך אוכלים 
ונהנים מחומוס שנחשב למאכל לאומי. גקי הגדול תמשיך להעביר את 

הידע הענק שלך לעם ישראל חג שמח!

זוגרבו  שה  מ
בנו  את  פתיע  ה
בעוגת  עוז  מ
 33 הולדת  ום  י
בימים  נה.  ש
אלה חשוב יותר 
ולהוכיח  חגוג  ל
לא  הקורונה  ש
אותנו.  נצח  ת
מזל טוב מעוז!!!

למרות  שמח  הולדת  יום  השבוע  חגגה  לוסקי  דן  ע
השינוי  אחרי  מקרוב  עוקב  הקורונה...אלברטו  מי  י
המדהים שהיא עוברת ומאחל לה עוד שנים רבות 

של אושר ובריאות.
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  שליט"א הרה"ג משה הבלין למ"מ רב העיר

  סגניולו מר אלון דוידילראש העיר 
  לעובדי המועצה הדתית

  חסד של אמת -חברא קדישא למתנדבי 
  לחברי מועצת העיר

  אבליםהשאלת ציוד ל -  חסד ואמתגמ"ח  לעובדי

  לרבני וגבאי קהילות בתי הכנסת בעיר
  ולכל בית ישראל לתושבי שדרות

  פסח כשר ושמח
  

  
  משה זריהן

  המועצה ממונה
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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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