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  הנט  ופ   ישראלה
     תיחוח, מערכת , זיבול,חלקה הכשרת  .הקהילתית האתיופית בגדרה התחדשההגינה 

 ירקות, במסגרת לגדל ממשיכים וותיקי העדה . בהצלחה!ראית חדשהאח-מיריתו פטוףט
 שתילי 500אתי הב שבועה יחד וגאווה. תותחוש חברתימאפשרת להם תעסוקה, מפגש ה

 דגן ימוט  הבעלים ובעזרתו של ,שתיל-שחי  תרומתם הנדיבה של ,מסוגים שוניםירקות 
 כותבת לי .קפולת   גר נכנסשהס  רגע לפני שתילתם נעשתה חלוקת השתילים ו .)חבר לנשק( 

 אין בריאות גדולה מזו בימים טרופים אלו..."החקלאים חגגו עם השתילים!... מירית, ".. 
 בגינתם חיים להפיח רוח ,מדי בוקר מתמידיםה הוישראלַהטַ נַ פַ   הזוג בני את פגשתיה בגינ

 !אמןהבטחתי. מר. יגל וביקשו שנבוא לחגוג אצלם ... כשהכ ובנשמתם.
 
 
 
 
 
 

א גרעיני ויבוגבל ינה והאפשרות שרו  משבר הקו  לנוכח  לספק מזון גס לרפתות.אחריות ה ינועלוטלת מ–אחריות
לת מלאי ד הגד, לציניםלגרעתחמיץ מחיטה ת יעוד שטחי מתגבשת בקשה/דרישה מצד מ. החקלאות לשנו   ,חיטה
הירוד של השטחים   צבםמו ,"לקציר ירוק" בעוטף עזהלבטל את התמיכה  סגן שר הביטחוןגם דרישת  ום.החיר

במהלך . לפני זריעות קיץ רגעעומדים אנו  .מחסורַבמזוןַגס של אפשרית מציאות בונים ,בצפון הארץ )עודף גשמים(
מרכזי המזון לערוך "חישוב מסלול מחדש", ולהגדיר ל פניתי לתירס לתחמיץ.תן להפנות חלק מהשטחים זריז ני

 בודקים. ?לאבטחת המלאי ס/סורגוםתחמיץ תירהאם יש צורך בתוספת שטחים ל
  פגישת מדריכים 

 שגם לטעמי,  הבריאות. חשובצוות ההדרכה התכנס לפגישה על פי כל כללי 
 ברמה האזורית , הןובמיוחד לנוכח המצב, לא תפסק התמיכה המקצועית השוטפת

 )נסיעההבריאות על תקנות  מלאה תוך הקפדה תמשךַההדרכהמגדל. והן ברמת ה
 (. הועלתה יעצות טלפוניתהתי ,ניתןבין האנשים ואם  רווחברכבים נפרדים, מ

 ZOOMהשונים ופגישת מגדלים ב  בגידוליםוסוגיות של בעיות  צילום בשטח :ם"יוירטואליו"סיוריםַהצעה לקיים 
  נשלח למגדלים.טוקול ופרהלהסבר, העברת מידע ודיון. 

 הנ  רו  שש אחרי הקו  ב

, נחפש אשמים עשינו לא() מה. בשוך המגיפה נבדוק ומחדדת אמיתות חיים ות אין ספורמעוררת שאל יפהגהמ
, הרפואיַהסקטור שחקים: וירקיעשני סקטורים של  שקרנם אמיןרוצהַלהאני  ונתכונן )כרגיל( למלחמה שהיתה.

ַהחקלאי, ת הבריאותחוד החנית במלחמ את ה נ  רו  קמפיין לא היה מסביר טוב יותר מהקו  שום  . והסקטור
 ,בשזבת חלב ודארץ  –פירות, ירקות, חלב, בשר, עוף, ביצים  :טחוןַהמזוןילבַהַשלַהחקלאותַהמקומיתחשיבות

 !יודעיםאזרחי ישראל כבר אנחנו יודעים!  זה ישנה דעתם! להבין זאת. הצונאמי ה מסרביםחוטם -שכמה זבי
 קהילהלקהל בין 

וברוח חברתיות  ם, במושבים, בעמותותבקיבוצי לידי ביטוי בא זה. קהילה של בותהאת חשי מחדדהמשבר 

ַלקהילהההבחנה בין . התרגשותהתנדבות מעוררת  לפרשת  יונתן זקסמובעים היטב בפרשנותו של הרב  קהל

סט מּו, בלמיםעכבות ו המון נעדר מערכותה , היחיד מאבד יחידותו,בקהלַהמונים  .(העביר לי חבר) פקודי-ויקהל

תודעה ה .השרק ביחד ניתן לקיימנבנית על תודעה של תכלית משותפת, הַקהילוהרס. על ידי שנאה, פחד  נעמּוו

פנימה  , האיפוק והערבות הדדית של חברי הקהילהדתיותית, המבלנּות, הסו  הסבלנּו :מוציאה את המיטב שבאדם

ַבהכרחַ .שונות על מנת לשמור על קשר ירטואליותוו פה עלינו שימוש במדיותו  הבידוד ּכ והחוצה. ַאיננו בידוד

יכול וצריך לחזק הללו במדיות שימוש נכון שתמש ביתרונות המדיה. הימים האלו מחייבים אותנו לה .בדידות

   .ימיםַיפיםיגיעוַעודַ..... נזכור גם אם זה נעשה מרחוק.  .אחדות ועל רוח השותפותקשר, , לשמור על קהילות

    ובריאות    שבת שלום                                                                           
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