
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 עכשיו בבתים ומחפשים לאן להוליך את השעמום… הנצורים לחברי דגניה ותושביה

איך  ננסה לספר לכםבמיוחד עבורכם התכנסנו כאן, במהדורה וירטואלית של העלון שבה 

תרגילי הפגה להציבור מתמודד עם המגפה וגם לספק לכם כמה הצעות לפעילות גופנית, 

 פעילויות עם הילדים לשעות ולימים של הסגר.לו

הצורך לנהל את הפקת העלון הנוכחי בהתרעה קצרה מאוד )הדר   –מראש  התנצלות קטנה

לשעשע את  נוסףיש  שלשל  אשמה ברעיון הפתע( ותוך כדי עבודה של שליש מהצוות וצורך  

לפרסם  החלטההולידו את ה ,עלון מחוץ למניין( וזהכזכור, בצד מגבלות תקציב ) ,הילדים

 את המהדורה הזו במייל בלבד. אנו מאמינים שתסלחו לנו על חוסר הנחות.

 עוברים עלינו.ההנו ושנשרוד כולנו, בכוחות משותפים, את הימים הלא קלים  יאנו מקוות שת

 זה מחמם את הלב ק, שומר…  רוצות להגיד תודה לכל מי שעוזר, יוזם, מפי  נוובמעמד זה, א

 .של כולנו

 דר, מיכל ותמר ה         

 

 

 

זורמים אל מנהל הקהילה, רכזת הבריאות, הרב"ש ומנהלת משאבי האנוש של העדכונים 

 הציבור מדי ימים אחדים, ולכן אין טעם לחזור כאן על הדברים.

 ניצלנו את ההזדמנות כדי לשמוע כמה מילים מדיאגו על ההתנהלות העסקית בימים אלה.

 

 משולחן העסקים 
 

 לחברים שלום,

מנסים לשמר גיסא מאידך ו גיסא בימים טרופים אלו אנחנו עוסקים בניהול סיכונים מחד

 .שגרת עבודה והתנהלות עד כמה שניתן. אני אצמצם את נוכחתי הפיזית בדגניה נכון לכרגע

ימי שני ב ,( בשבועיים הקרובים אגיע רק בימי ראשון…ל "נכון לכרגע" במציאות שלנוו)הכ

באימייל ואקיים פגישות באמצעות ואהיה זמין כרגיל בטלפון  , עד רביעי אעבוד מהבית

 (. videoconferenceישיבות באמצעות  ניהול) ZOOMפלטפורמת 

בעקבות ההתפתחויות המהירות צוות ממלאי התפקידים מקיים התייעצויות יומיומית כמעט 

 קבלת החלטות בהתאם לצורך.לאומים וילת

בהקשר של ניהול הסיכונים הענפים החקלאיים עובדים במלוא המרץ. ו האביב בפתח,

קיימתי מספר פגישות עם מנהלי הענפים החקלאיים לגבי  ,בעקבות הקורונה עסקייםה

בה דנו בצעדים שהסיכונים הספציפיים בענפים שלהם ולאחר מכן פגישת משותפת 

מה יש לשים דגש מיוחד. ללא ספק, הסיכונים  לעסיכונים שעלו ועם הלהתמודדות 

וכמובן גם  המשמעותיים ביותר נובעים מכך שמנהל ענף יחלה או יידרש להיכנס לבידוד,

אדם   וחעבודה אדוק ונדרש כהבהם ממשק  ש  ,הצוות, בעיקר בענפי החי )רפת, לול, פינת חי(



מקצועי. מכאן שחלק מניהול הסיכונים הנדרש ממנהלי הענפים ומהצוותים הוא להישמר 

במקביל להתכונן לתרחישים ובאופן אישי ככל הניתן בהתאם להוראות משרד הבריאות 

מזון לפרות ולאפרוחים, חומרי   –מבחינת אספקה רציפה של תשומות    התפעוליים השונים.

כאמור, יש תפקוד מלא של שרשרת האספקה. עם  ,נכון לכרגע –הדברה, דשנים, דלקים 

זאת, אנחנו עומדים בקשר רציף עם מכון התערובת והספקים האחרים ובכל זאת מתארגנים 

 עם מלאי עד כמה שניתן.

משפחות  .ומצם, ללא מבקרים חיצוניים וללא פתיחה בשבתפינת החי עברה לתפקוד מצ

במסגרת המגבלות וההנחיות   ,במהלך השבוע, כאמור  זאתהמעוניינות לבקר מוזמנות לעשות  

 של משרד הבריאות.

חנות תוצרת דגניה עובדת גם במתכונת מצומצמת, בעיקר להכנות אריזות שי שהוזמנו 

 מבעוד מועד.

 

 השלמת חומרים 

התבקשתי לפרסם לציבור את תכניות הנטיעה של  2020בה אישרנו את תכניות שבאספה 

 להלן בתמצית: .הבננות והאבוקדו לשנים הקרובות

 

 נטיעות אבוקדו:

 2024 2023 2022 2021 2020 שנה 

 783 683 583 433 433 מניב

 100 100 100 150  לא מניב

נטיעה 

 חדשה

150 100 100 100 100 

 983 883 783 683 583 סה"כ 

 

 נטיעות בננות:

 2024 2023 2022 2021 2020 2019 שנה

 572 547 493 468 384 351 ינושא פר

 40 72 55 75 100 64 נטיעה

 - - - - 16 38 חיסול

 126 619 547 543 500 454 סה"כ 

 

 רה במהרהגוחזרה לשבריאות שלמה 

 דיאגו אופן, מנהל העסקים      

  



 החינוך החברתי מערכת  

 

בתי הילדים תכננו לעסוק בחג הפורים ובפעילויות חשיבה חיובית ומעשים טובים בהחודש  

שמצוין החודש. אך המציאות החדשה תחת וירוס ה"קורונה"  ,לרגל "יום המעשים הטובים"

 שינתה את התכניות.

ואז  ,דגניה הקרוב(בתחילת החודש הספקנו עוד לחגוג את חג הפורים )על כך נפרט בעלון 

התחיל נושא הקורונה להיכנס למציאות של כולנו. בתחילה חשבנו שנוכל להמשיך בפעילות 

קיימנו שיחה בכל בית ילדים בנושא הקורונה איך מתנהגים,  ,תחת נהלים של היגיינה. ואכן

שאלות חששות ושימוש ב"ספטול" )שהוצב בכל בית ילדים(, מענה ל שטיפת ידיים נכונה,

סיקו את הילדים בנושא. אבל כבר אחרי כמה ימים הבנו שלא ניתן להמשיך בשגרת שהע

 הבתים כלל בעקבות ההנחיות המחמירות. 

ואני רוצה להודות באופן אישי לכל  ,)חופשה ללא תשלום( כל צוות ההדרכה יצא לחל"ת

ממשיכות להיות בקשר  ,שהן בחל"תכ ,שבמציאות המורכבת ,אחת מהמדריכות

טסאפים עם הילדים ומאפשרות את המשך הקשר בינן לבין הילדים ובין הילדים טלפוני/וו

 ועל כך הרבה תודה. ,עצמם. זה לא מובן מאליולבין 

אני רוצה גם להודות לנוער שלנו: יובל פרץ, הילה פרץ, טום הדר, אורי הרשקוביץ, שי 

 אוכל מחדר האוכל ושנרתמו לעשות משלוחים של קניות  ,ג'יליירס, עילי ברהון ונטע ברהון

 שפחות יכולה לצאת בימים אלו.  ,למפתני הדלת של האוכלוסייה המבוגרת

 .בריאות לכולם

 

 שירלי     

 

 

 

 

 צוות "זמן קהילה בקורונה" מעדכון  
 

במהלך השבועיים האחרונים התארגן לו בקיבוץ "צוות זמן קהילה בקורונה", אשר מטרתו 

שונות בדגניה בתקופה מורכבת שכזו. בתחילה ראה הצוות לתת מענה לצורכי אוכלוסיות 

 לנכון לאפשר מרחבים שונים שיצוידו ב"אטרקציות" שונות לגילים שונים, כדוגמת שולחן

 שעבר מבתי הילדים אל מתחת לחדר האוכל בתוספת מטקות חוף וקופסאות ,הפינג פונג

ואילו  ,גירים. גם חצרות גני הילדים נשארו פתוחים על מנת לאפשר מעין "מרחבי אוורור"

במקביל פועל צוות  הנוער בדגניה גויס לבצע משלוחי מזון וקניות לאוכלוסייה המבוגרת.

 ורית חן ושוש זפרני.תמיכה למבוגרים שמובילות מירה טל, נ



עם התקדמות ההנחיות והחמרת ההגבלות לא מעט ממה שתוכנן ירד כרגע מהפרק, ובכל 

זאת, במהלך סוף השבוע האחרון חולקו ערכות "עידוד לבידוד" לכלל האוכלוסייה וחוברות 

 הגרסה הצעירה" לילדים. –"עידוד לבידוד 

 דגניה אנשייכינו שמעבר לכך, לאורך השבוע האחרון הצוות אף עובד על "קליפ עידוד" 

)כל אחד בביתו שלו( לצלילי השיר "אוהב להיות בבית" של אריק איינשטיין, אשר  וילדיה

 יופץ לכולכם לכשתסתיים העבודה עליו.

 ן שיש לכם.ונשמח שתפנו אלינו בכל בקשה, צורך או סתם רעיו ,אנחנו זמינות עבורכם

 ומי שמעוניין להצטרף לעשייה יכול לפנות אל כל אחת מאתנו.

 

 צוות "זמן קהילה קורונה",             

 טלי אילן, מעיין פיין, שירלי קריגר, נטע פרנקל, 

 מורן חן, מור בדר, הילה הופמן ושירי ג'יליירס   

 

 

 

 

 

 קהילת דגניה   – הקליפ שלנו  
 

 .של אריק אינשטיין "והב להיות בביתהשיר "אאנחנו מכינים קליפ עידוד לפי 

 זק לרוחב מוח הוא כאשר נייד בטלפון מצלמים הסרטון את     

 אלה.  בימים  בבית   שעושים  שונות  משפחתיות  בפעילויות  המשפחה  את  לצלם  מוזמנים      

 .מהשיר משפט כתוב שעליו פלקט עם עצמכם את לצלם מוזמנים     

 ושרים  ברקע  מושמע  השיר  כאשר(  בלבד)  הפזמון  את  שרים  עצמכם  את  לצלם  מוזמנים      

 .וגזמותמ שפתיים תנועות וללא רגיל באופן אתו

 .פיין מעייןל או להלל שלחו הסרטונים את     

             ולעבודה  …ארבע …שלוש

  



 גן דוד אדום חובש במ  , בקטנה עם משה פטר 
 

 .לעוד משמרת קורונההשיחה הייתה על רגל אחת, רגע לפני שמשה יצא 

 מה אתה עושה בימים אלו? 

או שהם היו  ץ לארץאני עובר בין בתים של אנשים שנמצאים בבידוד כי הם חזרו מחו

בקרבת חולה קורונה מאומת או שיש להם תסמינים. אני לוקח להם דגימה מהאף והלוע, 

שם במבחנה וסוגר בקופסה ייעודית. את הדגימות אני מעביר במרוכז למעבדה של משרד 

נמצאת באחד מבתי החולים. כיום כמעט בכל בית חולים יש מעבדה,   ך כללהבריאות, שבדר

 .בועייםמה שלא היה לפני ש

 איך אתה שומר על עצמך? 

זוגות  2ערדליים, סרבל עם כובע,  – נגיפית שכוללת לבוש מלא גןאני משתמש בחליפת מ

 .אי אפשר לזהות אותי של כפפות, מסכה שמסננת את האוויר שנכנס ומשקף מגן.

הלבוש הוא חד פעמי, ובכל דגימה אני מחליף את כל הלבוש וזורק לשקית של פסולת 

 מזוהמת.

 כשאתה מגיע לבית לדגום מה אתה עושה? 

 , שנקרא מוקד קורונה, שולח אותי לכתובת לדגום.)מגן דוד אדום( מד"אהמוקד של 

אני מטלפן כדי למלא פרטים אישיים. לכל דגימה יש  ,כשאני מגיע לבית, לפני שאני נכנס

 מדבקה נפרדת שאני ממלא לפני שאני נכנס לדגום.

 אני עושה בחדרי מדרגות או בחצרות הבתים. – לבוש והתמגנות – את כל ההכנה לדגימה

אנחנו לא מתארגנים בתוך הבית כי מבחינתנו הבית מזוהם. גם נגיעה בידית הדלת עלולה 

. אנחנו לא יודעים אם הם חולים, הם רק בגדר חשד. אבל אנחנו חייבים לנהוג להיות מזהמת

 ל כדי להגן על עצמנו.ובזהירות יתרה ולכן עושים הכ

וכך היינו  ,הציוד לדגימה ודוגמים בתוך הבית םשבועיים, היינו מתארגנים ע-עד לפני שבוע

 , ארגן לפני הכניסה לביתשוהים בתוך הבית זמן ממושך. ואז הוחמרו הנהלים, והוחלט להת

כך אנחנו מפחיתים את משך השהות במקום שעשוי להיות   .וגם הדגימה נלקחת מפתח הבית

 מזוהם.

מספר האנשים שנכנסו לבידוד   עלהבתחילה גם היינו מגיעים לבתים עם אמבולנס, ולאחר ש

יעים שכורים כדי לא ליצור בהלה בקרב הציבור כשאמבולנסים מג כלי רכבהוחלט לעבור ל

 לבתים.

 אזורים אתה דוגם?   לו באי 

בגלל ריבוי המקרים מד"א שולחים עובדים לעזור בלקיחת דגימות במרכז הארץ. בשבועיים 

 וגם שם אני דוגם. ,האחרונים התרבו גם מקרי הדגימה באזור הצפון



היום אני יכול  .והיה לי זמן לנוח ולפגוש משפחה וחברים ,דגימות במשמרת 3-2-התחלתי ב

 וכבר אין לי זמן לקפה או להפסקת אוכל. דגימות, 15-10לדגום בין 

 איך ההרגשה לעבוד כחובש בתקופה כזאת? 

יעילה. ביום חמישי ישבתי באמבולנס בצורה  י שאפעל  ייש הרגשה של שליחות ושסומכים על

הציוד לדגימה, כשפתאום שמעתי מחיאות כפיים. לא הבנתי במה  מחוץ לכתובת והכנתי את  

וראיתי אנשים במרפסות מוחאים כפיים ומריעים. באותו רגע  ,מדובר, יצאתי מהאמבולנס

 הרגשתי גאה להיות חלק מהצוות הרפואי.

קיים חשש שאנשים לא מקפידים על הנהלים, לא מקפידים על הבידוד ובכך  ,עם זאת

 ים. אני לא חושש לבריאות שלי כי אני יודע שאני ממוגן.מסכנים אנשים אחר

 כללים כדי שנוכל למנוע את המשך התפשטות המגפה.לשמע לנהלים ויאנשים חייבים לה

 ומה התכניות ליום שאחרי? 

מדיקים, אולהתחיל קורס פר עם הדר והבנים אחרי המשבר אני מקווה לצאת לחופשה

 .הקורונהשנדחה פעם נוספת והפעם בגלל 

 

 

 או למידה מקוונת   –   למידה מרחוק 
 

כמדי שנה בשנה מתרגלים תלמידי בתי הספר בכל הארץ בחדש מרץ "תרגיל לשעת חירום 

שמטרתו לבדוק כיצד התלמידים והמורים מתפקדים בזמן שבו אין בית  ,בלמידה מקוונת"

 תלי הכיתה.וספר והם נדרשים להמשיך ולקיים למידה שלא בין כ

בתחילת החודש הוצאתי מצגת הסבר למורים ובה כתבתי להם: "נקווה שלא נזדקק ונצטרך 

רגיל התגוננות מפני שום הגנות מפני כל הדברים הללו )תרגיל התגוננות מפני ירי טילים, ת

השנה השיח עם התלמידים יהיה על  כולל לא מסכות וכיסויים אחרים. ,רעידות אדמה(

שלהם וכמובן על כך שבזמן חירום לא   'ססמת ההזדהות האחידה' החשיבות שבהיכרות עם 

ואז ישנן דרכים נוספות ללמידה מרחוק ושמירת  ,יהיה ניתן )חלילה וחס( להגיע לבית ספר

 .המורה לתלמידיו" הקשר בין

 כשהתלמידים נמצאים בביתם.  ,םיהתרגיל נערך בשעות אחר הצהרי

 שכל תלמיד מכיר את ססמת ההזדהות האחידה שלו )לפי דרישת המשרד(.  וידאנו

ססמת ההזדהות האחידה היא בעצם ססמה שבאמצעותה התלמידים יכולים לעבוד עם ספקי 

)המשרד   למייל האישי שלהם.  כמובן להיכנסוהתוכן אשר כל בית ספר רוכש בתחילת השנה  

 (.ולכן התלמידים לא צריכים לזכור מספר רב של ססמאות ,החליט על ססמה אחת

תלמידי כיתות ד' עד ח' בבית החינוך תרגלו כניסה למייל האישי שלהם אשר בו ניתנה להם 

מידי הכיתות אט ולענות לה. תל 'נוסף הם יכלו לדבר עם המורה בצבו  ,משימה על ידי המורה



וביחד עם הוריהם עבדו עליה ודיווחו למורה מה  םהצעירות קיבלו משימה מהמורות שלה

 עשו.

בהם שהצוות הבית ספרי, הבין והסיק שבבתים גם כמו  ,בעקבות התרגיל שקיימנו המחוז

יותר מילד אחד המצב יכול להיות מורכב יותר. אם אחי או אחותי לא יצאו מהמשימה יש 

כנס עם הססמה שלי לעבוד במחשב )נקודה שהדגשנו ימסודר אני לא אוכל לה  שלהם באופן

 אך ברגע האמת דברים משתנים(. ,אותה מאוד אצל התלמידים

 בשורה שבתי הספר נסגרים כדי למנוע הדבקה.ל ,לצערנו הגענו,ובימים אלו התבדיתי ו

וכל תכניות העבודה  ,ספר החל מיום ראשון בשבוע שחלףההתלמידים לא הגיעו לבית 

וכעת אנחנו צריכים להחליף דיסקט  ,ללמידה משתנות. טיול האביב הבית ספרי מבוטל

 ם בבית(.יולהתחיל ליישם את הלמידה שפחות מוכרת לנו )תלמידים לא בתוך הכיתה, תלמיד

ויש לציין   ,ביקשנו מההורים שיבואו לקחת את ספרי הלימוד של ילדיהם  ,התארגנו במהירות

ית ההורים הגיעו. אם אין מחשב בבית יהיה אפשר להשתמש בספר פיזי. יש לציין  שמרב

אך אין  ,שכל ספרי הלימוד שלנו הם ספרים דיגיטליים וניתן לעבוד באמצעותם במחשב

בהם המצב שאפשרות לכתוב בהם. המועצה האזורית סיפקה כמה מחשבים לבתים 

 ,עבודתו נאמנהאת זאב, העושה  ומנהל בית החינוך ,הסוציואקונומי לא מאפשר זאת

 דאג באמצעות המחנכות להעביר להם מחשב לתקופה זו. ,ברגישות וברוגע

הבנו ששיגרת הלמידה היא הדבר הטוב והנכון ביותר לתלמידים ושלמידה מרחוק היא אי 

 של שפיות בתוך הישיבה בבית.

פגש יצאת מביתי ולהאפשרות ללי  כאן החופשה היא כפויה. אין    ,חופש  כמה שילדים אוהבים

 עם חבריי.

ים שערכנו עם תלמידינו הבנו שהם מאוד מתגעגעים לבית הספר ומאוד ימסבבים טלפונ

 רוצים לחזור.

התלמידים  ובה כל מחנכת בנתה לתלמידיה מערכת שבועית המתפרסמת באתר הכיתה

יודעים מה עליהם לעשות מדי יום. החלטנו שחלק מהמטלות תהיינה מטלות לימודיות 

 –תהיינה מטלות לגוף ולנפש. המורים מתקשרים עם התלמידים באמצעים שונים  ןוחלק

 קבוצות ווצאפ, דרך גוגל מיט, דרך זום ועוד.

 דרך ספקי התוכן ודרך ספרי הלימוד. ןהמטלות ה

שימור ותרגול   רקמעוניינים כעת שתהיה התקדמות בחומר הלימודי אלא  הבנו שאנחנו לא

 של החומר הקיים.

. המורה ם נשלחים לתלמידיםוה  ,המורים לספורט הכינו סרטונים של תרגול בפעילות גופנית

 לאמנות הכינה סרטונים עם פעילויות שניתן לעשות בבית.

ים להעשרה וללמידה עבור אנחנו המורים מחזקים האחד את השני ומעבירים חומר

התלמידים. הכנו מאגר של תכנים עבור כל שכבת גיל. יש הרבה קבוצות שמשתפות ותורמות 

 חומרי למידה בנושאים שונים.

ואנחנו  ,המדינה הקימה אולפן שידורים מיוחד עבור התלמידים במקצועות השונים

 מפרסמים זאת כל שבוע.



גם פנים אל פנים )תוך שמירה   ,קיים פגישותהחינוך    )צוות חירום יישובי( של ביתצוות צח"י  

היא מערכת ש ,(ZOOM) באוויר הפתוח( וגם דרך מערכת הזום זה מזה  יםשל שני מטר

קלה  משמשת לקיום מפגשי הנחיה מקוונים. המערכתהאינטראקטיבית ללימוד מרחוק 

 זה את זהשמוע ונוחה לתפעול ועובדת בכל הדפדפנים והמכשירים הניידים. ניתן לראות ול

כגון  ,בחלוניות וידאו קטנות במעין תצוגת גלריה, לעקוב אחר חומרי עזר שמציג/ה המנחה

 מצגת, מסמך וסרטון, לכתוב על החומרים הללו ועוד(.

בצוות נקבע שיש לדאוג לקיים שיחות עם מורים, תלמידים והורים ולבדוק מדי כמה ימים 

 עדכן בהודעות המחוז והמועצה.התלל בסדר ובמה אפשר לעוזר וכן ואם הכ

 ב' מקיימות מפגשים כאלו דרך גוגל מיט. -מחנכות כיתות א' ו

צוות רכזות מקצוע קיים פגישה בזום ביום חמישי שחלף וקיבל החלטה שעל אף שנאמר 

שהמורים יוצאים כרגע לחופשה אנחנו בבית החינוך רואים חובה מוסרית, ערכית ומקצועית 

ת הלמידה של תלמידינו ונמשיך לתמוך בהם ולספק להם חומרי להמשיך לשמור על שגר

 ,מורים מקצועיים ומחנכים ,למידה תוך מעקב אחרי עשייתם עד כמה שיידרש. כל הצוות

עובדים בשיתוף פעולה מלא ומכינים עבור תלמידינו מערכי שיעור מגוונים ללמידה יום 

 יומית.

ניתן לומר שעם כל מה שמתרחש סביבנו בשבוע האחרון מורים ומורות הובילו  ,לסיכום

מהפכה שבה משבר הקורונה אילץ  ,מהפכה טכנולוגית חסרת תקדים בעולם החינוך

נשות חינוך מרחבי הארץ ללמוד ולהתארגן בקצב מזורז כדי לתת מענה פדגוגי ורגשי /אנשי

 לתלמידיהם.

 ,ם ולילהממעותי לתלמידים. אין איש חינוך שלא עובד יואין תחליף לאיש חינוך מבוגר מש

ואין איש חינוך שלא עבד יום וליל השבוע כדי לעשות את המעשה הנכון ולהיות שם עבור 

 .עוד שגרה איננהתלמידיו כשהשגרה 

למרות הסכם זה   ,נויאנחנו נמשיך ליצור קשר בכל אמצעי אפשרי כדי לשאול לשלום תלמיד

 או אחר.

י של הכיתה לא היה זהמרחב הפיויכולנו להתקדם שבה  ,א בתקופה מאתגרת זוחבל שדווק

כולל  ,ל אפשריולהבנה שהכ לא התרחבוגבולות הדמיון  ,זמן כזה או אחרבשיעור לתחום 

למידה במרחבי  ,בתי הספר סגורים בהןיצירת קשרים עם תלמידים ממדינות אחרות שגם 

על אף  מסתבר ש .או דווקא מקצועות הליבההגלובוס ועוד ועוד דברים מקוונים שהם ל

העיניים  ,הרגש ,רואים שהלב ןאנחנו עדיי ,שחשבנו שרובוטים יחליפו בעתיד את האדם

 והחושים הם החשובים ביותר בשעות אלו.

 .ושגרת חיינו מנת חלקנו יהיוהתובנות החדשות שו ,היה לכולנו בריאות מלאה ואיתנהתש

 

 נירית הדר 

  תקשוב בבית החינוך דגניהמחנכת ורכזת 



 חיים בצל הקורונה ה
 

 משאל רחוב לבבית נמצאים בימים אלה  בים מאוד מתושבי דגניהשר ניצלנו את העובדה

 מה אתה מאחל לעצמך ולכולנו?ו, איך המשבר הנוכחי משפיע על החיים שלך וירטואלי:

שלחו אותנו הביתה עד למועד לא ברור.  )ג'( היום –שפעה על החיים : המוציני- דיתי וינר 

 אני לא רוצה לנצל את ימי החופש שלי בנסיבות האלו. ,למרות שקצת חופש לא יזיק לי

 .אני מאחלת לעצמי ולכולנו שכל התקופה הזאת תהיה קצרה ועם מינימום נזקים

ין  וכרגע א ,משבר הנוכחי בהחלט משפיע על החיים שלי. אני עובד בתיירות : השי זיסרמן

 תיירים בכלל ואין עבודה בספינות.

י שהמשבר יעבור כמה שיותר מהר ושענף התיירות יתאושש ונחזור לראות עצמאני מאחל ל

 תיירים מבקרים בישראל. לכולנו אני מאחל בריאות וחזרה מהירה לשגרה.

השפעת המשבר על החיים שלי? עירא אומרת שלא משפיע. האמת שהאחריות :  נבות עבאדי

ולחשוב על בעצמי י להיות עסוק ולפתור בעיות כל הזמן, כך שאין לי זמן לעסוק גורמת ל

לחץ בהיא במחשבה על הלידות הקרובות במשפחה שלי ו יעצמי. ההשפעה של המשבר עלי

 המצב. בו בשלשהילדים נמצאים 

ולגבי האיחולים: שהמציאות תחזיר אותנו קצת לפשטות, לצניעות, לחזור לטבע, להבין 

 .ח והתמיכה של כולנוושקהילתיות זה דבר חזק ושדגניה שלנו זה הכ

אנחנו מעבירים את הזמן בעיסוקים השונים שיש בבית. משחקים, בישולים, : נעמה נתיב

קיונות, ספרים, כביסות ועוד כביסות, ארוחות וכל דבר שיכול להסיח את הדעת יריקודים, נ

 ממה שקורה בחוץ.

התחדשות של החיים של  לשל התקופה הזאת ובעקבותיה  אני מאחלת ומקווה לסיומה

כולנו. התחדשות של הגוף והנפש, של המשפחה, של הקריירה ושל כל החברה. מאחלת 

 ,שבסופה של התקופה הזאת נמשיך לזכור שאנחנו יכולים לשתף פעולה, לחיות בשלום

 .בערבות הדדית ושבעצם תמיד אנחנו "באותה סירה"

אני כרגע באמצע לימודי תואר ראשון. כמו במערכת החינוך גם במערכת : אדיר ברנשטיין

ההשכלה הגבוהה בוטלו השיעורים הפרונטליים בגלל הנגיף. זה אומר שאני נדרש ללמוד 

וחלקם ממשיכים להעביר   ,מהבית בהתאם להוראות המרצים. חלקם נתנו מאמרים לקריאה

רונות וחסרונות. אבל אני מעדיף ללמוד שיעורים בשידור דרך האינטרנט. לזה כמובן יש ית

לא נרשמתי ללימודים באוניברסיטה  ,לובכיתה פנים אל פנים ולא דרך מסך. אחרי הכ

 הפתוחה.

אני מאחל לנו שנתגבר על הנגיף במהרה ונחזור לשגרת חיים נורמלית. זה כמובן תלוי 

זרחות לעתיד במדיניות הממשלה אבל גם בהתנהגות של כל אחד ואחת מאתנו. כמורה לא



אני רואה בהתנהגות של אנשים ביטוי לתפישת האזרחות שלהם. אם כולנו נהיה אזרחים 

טובים ונכבד את הוראות הממשלה, שעיקרן להישאר בבית ולא לצאת אלא בשביל קניות 

או סידורים הכרחיים אחרים, אני מאמין שנצליח להשתלט על המגפה ולמזער את ההשלכות 

 ות שלה.הבריאותיות והכלכלי

 .פותרת תשבצים וצועדת ,קוראת ,יזיהווואה טל: רסימה בלקינד

 .סבלנות ושנחזור לשגרה ,מאחלת בריאות

ני אישית לא חוששת לעצמי אבל חוששת לכל קרוביי ומכריי שנמצאים : אלאה סנובסקי

 בקבוצת סיכון.

 ולכן כמובן לא אוכל להמשיך אותם כרגע. ,חוץ מזה, טיפולי שיננית אינם טיפולי חירום

מפחיד לחשוב על ההשלכות לעתיד, ובמיוחד מבחינה כלכלית, כל העסקים  ,מצד אחד

שנסגרו בבת אחת לזמן ממושך, ומצד שני, המצב יוצר לעתים "חישוב מסלול מחדש" ונותן 

 ל.ונקודת מבט שונה על הכ

בי שבדברים ונצמח מתוכם מחוזקים י ולכולנו שנשכיל לראות את החיועצמאני מאחלת ל

ומגובשים יותר בכל קנה מידה )מקומי ועולמי(. ואולי סדר העדיפויות שלנו ישתנה והמירוץ 

 של החיים המודרניים יואט מעט.

באינטל כבר לפני שבועים ביטלו את כל מסיבות הפורים הפנימיות ועברו  :שלומי שגיא

ם כדי לשמור על המשכיות מצד אחד וריחוק ת לפי ימיולמתכונת עבודה מיוחדת של משמר

כך שמצאתי את  ,שאפשר, עברה לעבודה מהבית , ככלבין אנשים מצד שני. רוב הפעילות

עצמי במצבים הזויים כמו טיגון שניצלים תוך כדי התחברות טלפונית לישיבות עבודה. שגרת 

קע של תכניות ילדים היום כוללת תזמון בין הכנת שלוש ארוחות ביום לבין עבודה בליווי ר

 יזה וישיבות ארוכות לתוך הלילה.וובטל

 ן הרבה הרבה בריאות. באני מאחל לכולם לנצל את הזמן עם הילדים בצורה יעילה בבית וכמו

  מקום  זה כי ,באלונית רגיל עובד אני יום  ביום. המשפחה לבריאות דואג ניא :דורון צאושו

 .חיוני מקום היא הרפת גם כי משפיע לא זה למזלי. בשבוע פעמים 3 וברפת ,חיוני

 ,דגניה תושבי ,ואנחנו ,חיוני מאוד וםמק אלו בימיםהיא  בדגניה שהאלונית מרול רוצה אני

 לתושבים ודואג מצוין שירות שנותן הקיבוץ בתוך סופר לנו שיש כך על להודות צריכים

 .רגילים  בימים  וגם  אלו  בימים  גם  התושבים  למען  100%  נותנים  האלונית  עובדי  .אלו  בשעות

 ,הצוות  עם  לעבוד  נהנה  אני  .ברפת  לעבוד  ההזדמנות  את  לי  שנתן  ,לישראל  להודות  רוצה  אני

 .כשצריך לעזור ושמח החליבה תורת את לומד

 ישמור  אחד  ושכל  איתנה  בריאות  ולכולם  –  חשוב  הכי  –  בריאות  ולבנותיי  לאשתי  מאחל  יאנ

 .עצמו על



היא דרך  אנחנו מרגישים שהקורונה: פיין- דניאל צורי 

 הקפיטליסטית,  את דרכו החמדנית, לשנות את העולם,

 לתא המשפחתי והביחד. והרצון הוא לחזור למשפחה,

 וחוסן נפשי. אנחנו מאחלים לכולם בריאות

     ולאהוב נהיגלעבוד ב לקרוא, לאכול, זה זמן טוב,

את חיי משפחת מעטוף הפכה גם : ףאפרת מעטו 

 הקורונה לחלוטין…

עומר נאלץ להפסיק את שנת השירות במילווקי ולחזור ארצה, ישירות לבידוד, נפרד 

מהמשפחה… ובהזדמנות זו, תודה למשפחת דגן המקסימה על ההתגייסות לעזרתנו בנושא 

 !!זה

ם התרוקן. אך ליאיר, ענף האירועים היה בין הראשונים להיפגע, כך שאצל יאיר יומן האירועי

 כמו יאיר, תעסוקה לא חסרה.

 לשגיא הופסקה שגרת הלימודים והחוגים, מה שמאפשר לו להקדיש זמן רב יותר לנגינה. 

הרחבתי את מערך התמיכה שאני מספקת למורים במסגרת   –ואצלי? העבודה רבה מבשגרה  

הרצאות באמצעות שידורי וידאו  3-2ובכל יום אני מעבירה  ,'קמפוס כלים קטנים גדולים'

למורים המעוניינים לשלב טכנולוגיה בעבודתם. וכמורה בעצמי, אני ממשיכה כמובן ללמד 

 פסיכולוגיה לבגרות מרחוק.

 –גרה הברוכה, שנלמד מהמשבר ונצא מחוזקים, והכי חשוב  אני מאחלת לכולנו שנחזור לש

 שנתכנס עם משפחתנו ונצא מאוחדים!

 

 קורה מחוץ לדגניה הנצורה?שמה גם, על קצה המזלג, מו

בעיקר בערים הגדולות, סאן  ,בברזיל הווירוס מתפשט באופן מהיר יחסית : איתי קיפניס

 פאולו וריו דה ז'אניירו.

 חולים בכל ברזיל. 500-ויש יותר מ ,אנשים תוך שבוע 4סאן פאולו נפטרו ב

ק"מ מהעיר סאן פאולו.   75אלף תושבים,    200אני חי במדינת סאן פאולו, בעיר קטנה, בערך  

 ל נורמלי.וופה בינתיים הכ

יבוריים ואנשים נמצאים בפחד באופן כללי. אוגרים נכון לרגע זה הממשלה סוגרת עסקים צ

 אוכל ושתייה לזמן לא ידוע ומקווים לטוב, שיעבור מהר.

יש מלא עבודה   .אז אין לי שום בעייה להתבודד בו  ,הבית שלי הוא בית פרטי עם גינה גדולה

 למרות שעדיין לא הוחלט על בידוד של כל התושבים בבתים. . גיזום עצי פרי וכו' –

י מאחל לכולנו שהמוח היהודי ימציא איזו תרופה למכה הזו ושנעבור את התקופה הזו אנ

בדגניה בשמחה, הרמוניה  110-בשלום, שנשמור על הורינו וסבינו. שתחגגו את שנת ה

 ותוצרת חקלאית מהגינה הקהילתית.

 .מזל טוב

 לרופאים ולאחיותתודה 



 יוגה והתבוננות להפגת מתחים 
 

 ומתוחכמת.הגוף שלנו הוא מערכת מאוד מורכבת 

מפעילה את    אשר בשעת סכנה או מתח ,  מערכת העצבים הסימפתטיתבשעת סכנה מופעלת  

 (להילחם/לקפוא או )לברוח FIGHT\FLIGHT OR FREEZE-מנגנוני ה

היו  הורמוני הדחק והמצוקה – בתקופה הקדומה הורמונים כמו אדרנלין וקורטיזול

 בריחה/תקיפה ותנועה בכלל.משתחררים ונעלמים בגוף אחרי 

בהם שבמיוחד בימים    וקשה לנו לפרוק אותם,  ,כיום אנו נמצאים במצב של הרבה דחק ומתח

 אנו סגורים הרבה שעות בבית.

מפעילים את המערכת , תרגול תנועה, בשילוב תרגילי נשימה והתבוננות )כמו ביוגה( •

 . מערכת העצבים הפאראסימפתטית – המנוגדת

לשמור על הכוח, הריכוז   המיועדת להרגיע את הגוף ואת ההכרה ועוזרת לנוזאת מערכת  

 לחם" הופעלה.יוהרוגע אחרי שמערכת "ברח או ה

 רוגע.בעיכול ובהעצב שקשור בנשימה, , תרגול נשימה מבוקרת מפעיל את עצב הואגוס •

 :מצורף קישור לסרטון שלי ביוטיוב לתרגול נשימה

https://www.youtube.com/watch?v=2rVsshfPhUc&feature=youtu.be 

 ל בביתוולהצטרף לקבוצה און ליין לתרג  לשאול ולהתייעץ אתי איך לתרגל בביתגם  מוזמנים  

 ביחד. –

 זהר אילן 

 

 

 

 

 1910- מ משלוחים  

 קהל לקוחות יקר

 .TAKE AWAY-לפתוחה למשלוחים ו 1910בימים אלו מסעדת 

 .מזמינים אתכם להתפנק

 שעות פתיחה:

 21:30-17:00ד' -א'

 22:00-17:00 ה' ומוצ"ש

 .מאחלים לכם שיעבור בכיף ובקלות

 צוות המסעדה      

  

https://www.youtube.com/watch?v=2rVsshfPhUc&feature=youtu.be


 ימי הקורונה 
 

אני לא יכולה לעבוד   ,הבנתי שזהו   …היא אמרה לי  ,החמירו את ההגבלות"  ,"תפתחי חדשות

התגובה הראשונה שלי הייתה לבכות. ברגע אחד טסו לי  .מודה שהייתי בהלם טוטלי .יותר

כל המחשבות האפשריות, מה נעשה עכשיו? אני ובעלי עצמאיים, איך נתפרנס? מה יהיה  

זה ימשך חודשים? הלב שלי הרגיש פתאום  עם שגרת האימונים של המתאמנות שלי? ואם

. כל כך כבד שהייתי חייבת לשבת לנשום ולהרגיע את עצמי, לנסות להבין מה הצעד הבא

ואין לי שמץ של מושג איך אני עוצרת    , בעוד שעה אני אמורה להמשיך ללו"ז אימוני הערב

 ל.ואת הכ

והבנתי שזה בהחלט זמן להוכיח לעצמי כמה אני חזקה, כמה אני  ,המחשבות המשיכו לרוץ

יש לי  –הוא הנכון  פךילא נותנת לתקופה הזו להוציא אותי מאיזון, מהשגרה שלי, אלא הה

הזדמנות אדירה להפוך את הימים האלו לשינוי מבורך, להיות הכי יצרתית ולהפוך כל חסרון  

 ליתרון. 

  . והאמת שגם בלב פתאום משהו נרגע , ה שקט מסביבלמחרת  קמתי למציאות החדשה, הי

 רת.והתחלתי להסתכל על התקופה הזו בצורה אח ,לאט לאט התחילו לרדת האסימונים

 .דבר שחסר לנו כל כך כששנינו עובדים מסביב לשעון ,הבנתי שזכיתי לזמן איכות עם בעלי

יש זמן לנוח, זמן לכל מתי יש לי זמן לצאת אתו להליכת בוקר? להכין ארוחה ביחד? פתאום  

הזדמנות להקפיד על   ,(…מיני דברים שרציתי לעשות ודחיתי )תקופה מעולה לכל הדחיינים

ל תלוי איך מסתכלים על התקופה הזו ואיך לומדים לבנות והכ  תזונה בריאה, להתאמן יותר.

 שגרה חדשה.

מודה  מה עם כל האימהות? איך הן ישרדו את התקופה הזו עם הילדים בלי מסגרות?

אמיתיות,   מפגינות אינסטינקטים של לביאות  –  אבל הן בדיוק כמו בטבע  שנבהלתי בשבילן,

מוכיחות לי שאפשר גם  הן . מוכיחות לי כמה הן חזקות מכל מגפה שתבוא על העולם הזה

לא מוותרות על שגרת האימונים שלהן, מוצאות כל סידור אפשרי כדי לברוח לאיזה   וגם וגם,

ח נשי, מספרות לי  ואימון מרחוק במחשב. הן בהחלט מלמדות אותי מהו כ  חדר ולקיים אתי

 המטבח שלא נח לרגע.על הבלגן, על על חוסר השקט בבית,  ,על השגרה החדשה והעמוסה

 לשחרר קיטור, למלא מצברים ולהיטען מחדש. מכל הכאוס הזה הן מוצאות רגע של שפיות 

ואני מתמלאת אנרגיה רק  ,הן מתחזקות ושורפות ,סוגרות את הדלת ומתאמנות אתיהן 

 לזכות ברגע שהוא רק שלהן. –ן להתרכז רגע בעצמ ןמהידיעה שאפשרתי לה

 אני מצדיעה לכן. ,אימהות יקרות

 .בימים אלו אני מקיימת אימוני קבוצות מרחוק דרך אפליקציה מהנייד שלכם או מהמחשב

 ותו ביחד ואף לסיים אותה יותר חזקמזמינה את כולכן להצטרף ולעבור את התקופה הז 

 .מאי פעם ותוחטוב

 .0586106868 –לנייד  ינות אליפלפרטים נוספים ניתן ל

 מור    שלכן, 



 לקטנטנים  
 

 .שאר בבית, לפניכם הצעות להכנת משחקים פשוטים לילדיםיבימים אלו, כשעדיף שנ

 : גליל התרגילים 

 ,קווים מצד לצד של הגליל 5מסמנים . גלילי נייר טואלט 2לוקחים 

מגלגלים את . מספר כותבים בין קו לקו. עם רווחים בין קו לקו

נעצרו ועושים  הם  וכשהם נעצרים רואים על אילו מספרים    ,הגלילים

 .תרגיל חשבוני

תחרות בין הגלילים. נותנים דחיפה לגליל, והגליל שמגיע הכי רחוק מזכה    –  אפשרות נוספת

 .המספר שעליו הוא נעצראת השחקן בנקודות לפי 

 : ארץ עיר בתחפושת 

 (מתאים לילדים הקטנים שעוד לא יכולים לשחק את המשחק המקורי)

שמים . קטגוריות בשביל הקובייה 6על דף אחר רושמים . ב על דף"א-כותבים את אותיות ה

מוזיקה, השחקן הראשון עובר עם האצבע על האותיות, וכשהמוזיקה נעצרת השחקן נעצר 

מראש הוא צריך  עליה ולפי הקטגוריה שהחלטתם  ,אות. עכשיו הוא זורק את הקובייהעל 

 למצוא מילה.

 # אפשר גם לכתוב את האותיות על הרצפה עם דבק מסקנטייפ, ואז הילדים יכולים לקפץ.

 : בינגו חשבונאי 

את המספרים אפשר להמציא  קרוארק במקום ל, המוכר והידועזה אותו משחק כמו 

 .התאם לרמת הילדתרגילים, ב

דף, ואת המספרים נותנים לילדים לכתוב עצמאית לפי מלוח משחק אפשר להכין בפשטות 

 .בחירתם

 .רק תקבעו מראש עד איזה מספר משחקים

 : רוץ סוסים י מ 

מפנים את הרצפה, שיהיה . סוסי משחק או כל חיה אחרת 2לוקחים 

כל שחקן בתורו זורק את . וקובעים קו זינוק וקו סיום ,מסלול ארוך

 .הקובייה ומוביל את החיה שלו לפי המרצפות

מצורף גם קישור לכתבה של כלנית אחותי לפעילות יצירה שאפשר 

 html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.5695210,00: לעשות עם דברים שיש בבית

 

 הנו,ית

 שוהם, בארי והדר    

 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5695210,00.html


 מיכל שמעון   בידוד לבידוד / בין 

 

 תגיד, מה נפלת עלינו?

תישאר בסין. למה עשית עלייה?   –  אתה, מה עובר עליך??? התחלת בסין  …איזה וירוס בן זו

, בלי ממשלה ומנהיגות, אז רק אתה היית חסר ,גם ככה אנחנו מדינה עם לא מעט צרות

 "כלב בן כלב"???

 אין בררה. ,זה המצב ואתו נתמודד ,טוב

ויר ולמשל שזיהום הא… על כמה דברים טובים שיוצאים מתוך כל הכאוס הזהגם תחשבו 

או למשל מסיבות העיתונאים של ראש הממשלה שאפשר  ,אחוז 30-ב באזור גוש דן ירד

ממלמל ומברבר ככה שאיש לא מבין מה  , למות מצחוק: ליצמן מגיע עם צמיג מעל הראש

מחר … או ראש ממשלתנו מסביר לנו איך להתעטש ולקנח עם טישו… רוצה להגיד הוא

 ילמד אותנו איך לנקות את השניים עם חוט דנטלי או לקנח משהו אחר.

מדסקסים  ,מדברים על קורונה ,ההיסטריה בעיצומה. כולנו חושבים על קורונה ,בכל אופן

וזה הזמן להודות ולהוקיר כמה  ,אבל בינתיים החיים ממשיכים על קורונה וחולמים עליה.

 דברים בקהילתנו:

צצים ועולים הדברים היפים של אנשים בארץ  ,שהכאוס שולטכ ,דווקא בימים טרופים אלו

 בכלל ושל אנשי הקיבוץ בפרט.

 , למכור ולספק לנו את המצרכיםשעדיין ממשיכים  ,תודה ענקית לסופר ולעובדים בו אז

 ותמיד עם חיוך וסבר פנים יפות.

 ,שרצים מהר לכל תקלה ,שממשיכים לכבס לנו. לעובדי הבניין היקרים ,תודה לדליה וגדעון

 חשמלאים המופלאים שמשון ואייל.לוגם 

 יחיאל ואפרים החצרנים.ל .שממשיך להפריח את גינותינו ,צוות הנויל

 .שממשיכה לספק לנו דואר ,לבתיה. מבשלים לנוש ,תודה לגיורא והצוות

 …תי מישהוחם שכאוסליחה 

 להשיג את זה כיום זו משימה בלתי אפשרית. –לגבי אלכוג'ל 

מו זה  )כ לקחתי שפריצר קטן ,שיש בשפע ,70%קניתי אלכוהול : אז אספר טיפ קטן שלי

והרי לכם אמצעי הגנה  ,שפכתי לתוכו את האלכוהול ,בזמן שמגהצים וכו'(שמשתמשים בו 

 ובא לציון גואל. למופת.

 

 בידוד בבית 

ולכן יש לשאול הורים עם ילדים  ,)נכון שעם ילדים זה אחרת יש המון דברים לעשות בבית.

 לגבינו אפשר:כיצד הם מעבירים את הימים.( 

 לסדר בגדי חורף/ קיץ

 לבשל ולאפות

 לא מגיעים אליהםלסדר ארונות שאף פעם 



 לנקות גינה למי שיש

 ספרים!! הדבר הכי טוב י,רבותי ,ספרים

 …לגמוע סרטים

 לבד… ניתן לצאת לטיול קטן בסביבה

 …לה בוך'המשפט הזה הוא קרדיט למשה – אהבה בימי קורונה

 

 אז למה לא להעלות קצת את המורל? ,אם אי אפשר לבכות

 והווצאפ:מביאה ציטוטים מתוך הפייסבוק 

 

וגו'ני ווקר מרגיע אותי  ,הם עולים אותו דבר וחזרתי עם ג'וני ווקר.  ,לכתי לקנות אלכוג'לה

 יותר.

 

 עכשיו כל המדינה תרגיש איך זה לגור בטבריה. .  אין קולנוע  ,בתי קפה סגורים  ,כבישים ריקים

 

 אני מפחדת להיות משאית.. עם קצב האכילה בבית אני לא מפחדת להיות נשאית

 

יש מצב שמשרד הבריאות הולך להורות על ביטול אירועים וחתונות. חבר שואל אם יכול 

 להיות שיבטלו חתונות רטרואקטיבית?

 

 נכון??? ,סוגרים את בתי הילדים והגנים עם הילדים בפנים רגע,

 

 גנץ מתלבט אם להצטרף לממשלה.

 .נתניהו מציע לו את תיק הקורונה

 מה זה אומר ,גנץ: מעולה

 …: אתה נשאר בבידוד ולא מפריעונתניה

 …רק תזכרו מה קרה בפעם האחרונה שבחרנו בעגל הזהב ולא באיש מגמגם

 

 משחק קטן לפני פרדה:

 .ילה ק ו ר ו נ הממצאו כמה שיותר מילים ב

 מילים. 42אני מצאתי 

 לעבודה. ,יאללה. מי שימצא עוד יקבל מקופלת מתנה

 

 

 

)וו, הן, הר, נו, נר, קו, קן, קר, ֶרה רק, הון, נהר, נור, נָקר, ֶנֶקר, קּור, קֹור, קֶנה, רוק, קרה,  קֶ  רן, רון, רקה, נהור, נוהר, נ ווה, נ וקר, נורה, 

נקרה, קוון,  קונה,  קוָרה, קוֶרה, קורן, קרון, רווה, רווק, רוקן, רקון, קרוהן, קרוון , קרונה )  


