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בנוסף  ,אולם. בלאן-ק עם תרמיל על הגב סביב המוןר  לט   זוגתי ואני() בשבוע זה ממש היינו אמורים – פסאו  
אבל כמו אצלנו במגזר  א קורונה,לא, ל ב, נפלתי למשכב.בין ט' באב לט"ו בא אז גם ,לוהכאת  בשה יששקורונה ל

 צילום: יונתן הראל       י עין פתוחה חצ השארתי, חוםהי בין משככ סף החידלון. אז, זה 37.5ום של )הגברי(, ח

 . ה במידת האפשרמענ שמירת קשר ומתןב שלם ללו

 רותים להגנתימהש עמי הברמן  )בזום( את רחיהפורום א -הגנת הצומחפורום  
 ס לכניסתו )הבלתימזיקים פולשים לישראל. התייחוהממונה על תחום הדברת  הצומח
 מהדרום ועד לצפון הארץ. פגיעתו הקשהוהתפשטותו  עש הגדודים הסתווי""של  חוקית(

 לייצוא בשל היותו מזיק הסגר. בנוסף התקיים סבב דיווחים בין עלולה להיות בירקות
 שארותויועולה תמונה של מזיקים בשליטה. כולל הופעתו של הזחל הוורוד וה ,הפקחים

  ידע חשובמממשיכה לספק ל הפורום קבוצת הווטסאפ ש ליוטיס.המאוחרת של הה
  ., על הובלת המפגשיםלינון שחםגדולה תודה ושוב איכות. ותמונות 

. אני רואה חשיבות רבה למפגש זה, 08:30בשעה  12/8ביום ד', תתקיים בזום,  הפגישה – פגישת מנהלי גד"ש
ול הכותנה המשך גיד עלסוב יהמרכזי י ושאהנ .מדריכי הגידולוומשקי הדרום( יו"ר מגדלי )בהשתתפות מיקי לזר, 

 ע לכך שפלטפורמת הזום פחות מזמינהדואלטרנטיבות אפשריות. אני מו השפעותיו על סל הגידולים הנוכחי, באזור
 במצב הקיים. ועוד מילה על הזום.......והערות ביניים, אך נעשה את המיטב  בהיבט התערבות דיון חופשי

    , כמה הוראות הפעלההפגישות הווירטואליות בזום. אז ככהרם התנסו בחווית ר שחלק מאיתנו טסתבמ -םזו  
. קישור וןקרופיהמחובר למצלמה ומ נייחאו  הטלפון הנייד אותכנת זום במחשב הנייד,להתקין תנאי בסיסי הוא 

 !. שים לבממךמבין קצת יותר טוב שה, הילדים וכל מי שימומלץ לנסות ולתרגל עם הא במייל. ישלח לפגישה כניסה
, הרי לא תצליח ואז תקרא לעזרה. ם הראשונהעכשאתה נכנס בפנכנס לזום מהבית: , במיוחד שאתה לא לפול בפח

אטוט ינגב או הז מאה פעם, גולם" כבר " הראיתי לך שלא ישמעו את האישה אומרת !היה סגורון יתדאג שמיקרופ
הרקע מאחוריך יהיה כוננית מלאה ספרים ". רצוי ש?!וםכל באמת לא מבין חך ויגיד "אתהאת החלב מהשפתיים יג

ות. לעולם על תפנה את מצלמת המחשב לפתח של ואם אין, שים כמה. דגל ישראל תמיד מוסיף מכובד
 נתראה. הבנתם, לא מסובך. ם או המקרר. זה תמיד גורם מבוכה לצופים. בקיצר,המקלחת/השירותי

********* 
סוף שבוע שעבר בלתוכה.  יםנשאב ידיעה/כתבה, ומידקולטת זווית העין , שמכירים את הרגע הזה מין רגע כזה 

. האוטיסטי לצה"ל ספקטרוםגיוס נערים ונערות על הב עמותת "חיבורים" העוזרת על היה לי מין רגע כזה. כתבה

ן המדינה, למען בצבא, למע ומעם עם השנים. רצונם לשרתע רםערכים שזוהטאים בדרכו, מב רענ נער, הנערים

לצידם  על מדים, נרגשים ומאושרים.חולמים הכי רחוק שאפשר. נכנסים ללשכת הגיוס כאזרחים ויוצאים  החברה.

אשרי עם . שים חלוםגהו הגנה לישראל אהם התגייס לצבהילד המיוחד שלואנחנו איתם.  דומעים ,הוריםהעומדים 

מרגש  .חבק את האחרקבל ולל .באנושיות פשוט נותנים לכולנו שיעור, הומערכת צבאית כזו שיש לו הורים כאלו

                                          .)ניר בנים( אלון ניצן  של יםהמרגש דבריו "269מפקצים " בקבוצת פוסט פורסםאחרי כמה ימים ולא מובן מאליו. 

מאחורי יקוד עולים(. הוא בתפקידי פו במילואים)אני  ת הצטלבו דרכינו. פעמים רבוירניצן אני מכ את - וניצן מור 

-שךוחשארו ביי בצעיואמיץ לב וקר רוח )שמ שקול, מפקד חכם, ניצברגישה, החזות הצנועה, הנחבאת אל הכלים, ה

רים מקרוב וטיסטי, אנו מכיהספקטרום הא המאובחן על"... כהורים לבן  בקבוצה . כותב ניצןנזך המדינה(בג עד,

קימה מור, בת זוגי, את הו הרוצים לשרת בצבא. לפני כשבע שנים, הרים כמובפני צעי העומדיםאת הקשיים 

צעירים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בצה"ל. התוכנית מאפשרת לצעירים אלו  תוכנית "חיבורים", העוסקת בשילוב

ור ]...[ לא להצליח גילם, תוך מתן התמיכה הנדרשת להם כדיראלית ככל בני לממש את רצונם לתרום לחברה היש

מימון המשך  אלש"ח לטובת 100המונים כדי לגייס  משבר הקורונה יוצאת "חיבורים" בפרויקט מימון

 , אם לא .30/10יעו ליעד הגיוס עד ל הפרויקט ימומן רק אם יג כלומר, הפרויקט הוא הכל או לא כלום.. ..."הפעילות

בקישור . מהסכום 80%כ  שורות אלה נאספו נכון לכתיבת . יםרב לקריאתו של ניצן נענו לתורמים.כסף יוחזר כל ה

 https://bit.ly/33fDlbn   להשתתף. המצורף ניתן

 ת ומעשים טובים בריאו ,  ם שבת שלו                                                           
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