
 

 

    

 

 
   
 20.3.2020 ,אדרכד  שישי יום  .3810 מס'                                                                                

  שבת שלום
 

   וקבלה לחברות  : תוכנית המשקקלפי
 בסעיפים:  )כולל( 23/3 שני עד יום   20/3שי שייום  המקלפי תתקיים  

   2020שק תוכנית המ  .1
אורה ירקוני )בת הזוג של   )בן הזוג של שני וייצמן(,   ןשאביב שו: קבלת מועמדים לחברות .2

 ום שרון(,  אלה שרון )בת הזוג של ת, )אורן לוזון )בן הזוג של יולי שביט איתי ירקוני(, 
קארין אלי )בת הזוג של  גה של רוני שגב(,  נדב גלס )בן זו של תומר שחר(, וג חן שחר )בת הז 

 . )איתמר אלי
   . או לעפרי )תשתדלו לא בשבת בבקשה(  ילה סול  בבעיות טכניות ניתן לפנות לא

 

 כמה מילים על תוכנית המשק 

 את ההצבעה.   דחותהאם על רקע התולדות הכלכליות של משבר הקורונה נדרש להתלבטנו 
 בסופו של דבר הוחלט שלא, בכדי שתהיה לנו תשתית תקציבית 'חוקית' להמשך הפעילות. 

 ות וכלכליות רבות, בקהילה ואולי גם במשק, יחד עם זאת ברור לנו שבפועל פעילויות כספי 
ידונו   החלטות שונות מהקבוע בתוכנית, יידרשוש  לא תתנהלנה על פי התוכנית. לכן, ככל

                                     את התוכניות.  יתאמובדברים, כל אחת בתחומה, וההנהלות הנבחרות 
 צוות הניהול                                                                                                              

 

 סוגרים שבוע  : מבזק צח"י
)בדרך נפלו גם כמה עצים, אבל זה כבר   ,הבטוחה מאתגר הרעיד לנו את הקרקע שבוע קורונה 

  ותודה לאנשי התשתיות, החשמל והנוי. תותחים אתם(   –סרט אחר 
אותה בתפקוד מעולה וקשוב  ענף המזון וענף הכולבו שמרו דווקא על גזעים איתנים, ושיחקו  

איזה כיף שיש לנו ענפים   -למצב, עם שירות מסור ומרגש. ברק, אֹורי וכל העובדים הנהדרים 
  חזקים כמוכם. שאפו.  

לסייע בניתוב החברים בכניסות.   גדול  בחיוך ומתייצבים עדיין  תודה למתנדבים הרבים שהתייצבו 
 מוזמן לפנות לגיל סול.  –מי שרוצה להתנדב בשבוע הקרוב 

כל הכבוד על המשמעת ועל המאמץ להימנע מהתקהלות. לא   -אנשי נען   –בה לכם ועוד מילה טו
 פשוט בכלל לשמור מרחק בתוך קהילה שאוהבת את היחד. 

לפי שעה אנו ממשיכים בהתנהלות הנוכחית, ובמקביל נערכים לאפשרות של הנחיות חדשות.  
 מקווים שלא נזדקק להן. 

ועפרי נמצאת למענה זמין לכל   13:00-9:00עות המזכירות פתוחה בימים ראשון עד חמישי בש 
   שאלה או בקשה.

ישמחו להקשיב, להשיב או לארגן סיוע. אל תהססו  מנהלות הבריאות, הרווחה והדור השלישי  
 צוות צח"י הרחב  רעיה, בשם       . ואנחנו כאן אתכם, תרגישו חופשי לתפוס אותנו בטלפון לפנות! 

 
 אחרי הסערה: על רוחות משתוללות ועצים קורסים 

רוחות עזות שגרמו   , נשבו אצלנו הלילה  אל תוךו( החל משעות אחה"צ 12/3חמישי שעבר )ביום 
ברחבי הקיבוץ ביו  , וממושכתהפסקת חשמל איקליפטוס שפגע בקו מתח גרם ל לנזקים רבים. 

   . רבים  של עצים וענפיםנפילות 
עיקר הנזק לרכוש   אנשי אשכול התשתיות.   ל ידיעהתקלות טופלו בזמן אמת, וניתן מענה מקצועי 

 . אלף ₪ 250-מוערך בכ -ומתקני חשמל מבנים  –הציבורי 
 ובמקביל עוסקים בתיקון הנזקים.  , אנחנו עובדים מול חברת הביטוח לבדוק קבלת החזרים

   ולציבור החברים על הסבלנות בטיפול בתקלה. שנרתם לעזור,  תודה רבה לכל מי 
 דן ימרי וע

 



 
 זמן בריאות: כמה דברים חשובים 

 להתעדכן ולפעול לפי ההנחיות של משרד הבריאות.  אנחנו ממשיכים
, אנחנו דואגים לכם!  ים בגיל השלישי ואנשים עם מחלות כרוניות קשות בכל גילחבר .1

מנעו ככל הניתן מלצאת מהבית, למעט שירותים חיוניים. אנחנו כאן לעזרתכם  יאנא ה
 הצורך. במידת 

 ניתן ללא היסוס לפנות לאחת מאיתנו:  - חברים הזקוקים לסיוע מיוחד .2
 . 052-6931190, לימור  050-7689781, אהובה 052-4204788דפנה                

  , אנחנו מחזקים אותכם ומאחלים שיעבור בקלות! כל מי שנכנס לבידוד חברים בבידוד .3
   .דפנהלעדכן את המרפאה או את  בבקשה

ה  במקר .בהתאם להנחיות משרד הבריאות סגורה עד להודעה חדשה  מרפאת שיניים:  .4
אתר כללית סמייל או  יש להגיע למרפאות לעזרה ראשונה של כללית )מידע ב חירום 

 . ( *2829טל' ב
, יערכו שינויים באופן קבלת הקהל. נודה  כדי לשמור על בריאותכםמרפאת כללית:  .5

  אתם . אם ההגעה למרפאה היא במקרים דחופים בלבד לסבלנותכם. אנו מזכירים, 
מתבקשים לא להגיע למרפאה אלא ליצור קשר טלפוני  אתם סובלים מחום או שיעול, 

ניתן ואף מומלץ לקבוע תור טלפוני  *. 2700עם המרפאה או מוקד המידע 
או לקבל שירותים דיגיטליים דרך   הלהתייעץ בטלפון עם האחיות במרפא /אה לרופ

 האפליקציה של כללית. 
  לחברי כללית, מאוחדת ומכבי.  תרופות עם מרשם דיגיטלי במשלוח חינם עד הבית  .6

 פרטים באתר סופרפארם. 
 שכול בריאות, סיעוד ורווחהא  כאן בשבילכם,                                                                      

 
 
 

   : )ברק פלדמן( להשראה רות שו
 

זְ ים" ֵמַהַביִּתָאז בִּ ם "עֹוְבדִּ ַאתֶׁ ַמן שֶׁ  
ְשְמעּו ָמה ָקָרה  בֹואּו תִּ

ְשנַת  1665ְבלֹונְדֹון, בִּ  
ָפְרָצה ַהַמֵגָפה ַהְגדֹוָלה  ְכשֶׁ

ים ֹלא ַמָמש יְָדעּו ָמה ַלֲעׂשֹות  ָהרֹוְפאִּ
 ַהַמָדע ֹלא נַָתן ַהְכוָנָה

( ּזֹו ַבְקטֶׁ  ְכָלל יְַגּלּו שֶׁ ֵהם בִּ ְריָהַעד שֶׁ  
 (יַַעְברּו עֹוד ָמאַתיִּם ָשנָה

ָחשּוב ינּו ָשָמה שֶׁ  ֲאָבל ֵהם ֵכן ֵהבִּ
ים ים ֵמֲאנָשִּ יק ֲאנָשִּ  זֶׁה ְלַהְרחִּ
יָכֹל  י שֶׁ ַלֲעבֹד ֵמַהַביִּת –ָאז ֵהם ָאְמרּו ְלָכל מִּ  

נְט  ְסטּודֶׁ י שֶׁ ים –ּוְלמִּ מּודִּ ת ַהּלִּ יק אֶׁ ְלַהְפסִּ  

יָטת קֵ  ְרסִּ יתוְַגם ְבאּונִּיבֶׁ יְדג' ַהיְָקָרתִּ ייְמְברִּ  
יָד  ים מִּ מּודִּ ת ַהּלִּ יקּו אֶׁ  ַהְפסִּ

ֵהם ָשְלחּו ַהַביְָתה ים שֶׁ נְטִּ  ּוֵבין ַהְסטּודֶׁ
ָחד  יר אֶׁ  ָהיָה ַגם ָבחּור ָצעִּ

וִּיזְיָה  לֶׁ ְראֹות טֶׁ ת וְלִּ בֶׁ ְמקֹום ַרק ָלשֶׁ בִּ  שֶׁ
ְמיֵן וְָחַשב   הּוא ָחַקר וְדִּ

ּלֹו ָהיָ  ה ֵעץ ַתפּוחַ מּול ַהַחּלֹון שֶׁ  
ֵדי ַפַעם הּוא ָהיָה יֹוֵשב ַתְחָתיו   ּומִּ

הּוא ָהיָה  ָקְראּו לֹו ַאיְיזֶׁק נְיּוטֹון ּוַבְּזַמן שֶׁ
ְשָפָחה  ם ַהמִּ דּוד עִּ  ָתקּוַע ְבבִּ

יָקה ת ָהאֹוְפטִּ ֵתַח אֶׁ  הּוא פִּ
ת ַהַקְלקּולּוס יא אֶׁ ְמצִּ  הִּ

יכָ  ת כַֹח ַהְמשִּ הוְָאז גִּיָלה ַגם אֶׁ  

 


