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News letter

את שנת  2021התחלנו באווירה ובהתנהלות של השנה שקדמה לה " -שנת קורונה" .במקביל להכנות הטיולים
כרגיל המשכנו בצורת הפעילות שסיגלנו לנו ב .2020 -מעבר לטלפונים ולקשר השוטף נמשכו המפגשים בזום:
"שושוזום" כאורחי ’שובל’ (ארגון הגמלאים של השב"כ) ו"זומבקרן" עם תכנים תוצרת בית.
ערב חג הפורים הכריז ליאור גמליאל (קצין ושף) שחייבים משלוח מנות .אמר ועשה .שושי ומשה אזולאי נרתמו
לארגון האירוע ,מנחם גרייבסקי תרם את המקום והחומרים ,יוסי ,ג'בל וירקוני נרתמו לאריזות ומבצע פורים יצא
לדרך.
בטחנת הקמח של "הטחנות הגדולות" בחיפה התנהל מבצע אפיה וצולמה תכנית אפיה בניצוחם של השף
קונדיטורים קרן קדוש וברק כהן ,בערב החג שודרה התוכנית בזום .במקביל ,הגיע אחד מפעילי הקרן עם משלוח
המנות פרי האפייה ומוצרים נוספים לבית כל משפחה ומשפחה.
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ערב פסח ,עם טיול כמעט מוכן נדרשנו שוב להכרעה ,מקיימים או לא? המלונות היו פתוחים לקהל אך היו עדיין
הגבלות על התכנסות ,כיוון שדווקא ההתכנסות היא החשובה לנו ולא חדרי המלון החלטנו בלב כבד לבטל שוב.
לבטל ,אך לא לגמרי .קבוצת הנוער התמקמה בחאן אודם ברמת הגולן ,וטיילה באזור ,ואילו קבוצת הילדים בילו
בירושלים והתארחו בבית הארחה "בית וגן" .בעת המו"מ הכספי מול בית וגן ביקש גדי הנחה וצירף לבקשה חומר
רקע על הקרן .תשובתם הייתה " -ההנחה מאושרת שאר התשלום עלינו" .תודתנו נתונה ל"בית וגן" על נדיבותם
הרבה.
גם את האימהות לא הזנחנו ,ניסינו מתכונת חדשה .באחד מימי החופשה הכנו  4טיולים שונים שבהתאם להנחיות
משרד הבריאות הוגבלו במספר המשתתפות ,נערכנ ו בשטח פתוח וללא הסעות .הטיולים היו בעמק יזרעאל ,נווה
צדק ,יפו וזיכרון יעקב .ההשתתפות הייתה נאה ,המפגש והטיול השאירו טעם טוב לכולן.

את טיול הקיץ ניהל צפריר ,ההכנות התבצעו במרץ גם ועל אף הידיעה שיתכן שלא ניתן יהיה לממשן .לשמחתנו
נתקבלו הקלות במגבלות הקורונה והטיול יצא לדרך .התארחנו במלון שפיים ,ניצלנו את מיקומו לבילויים בשפת
הים ,ביקור במוזיאון רבין בתל אביב ,תחנת הכוח ,פארק המים לילדים ועוד .קבוצת הנוער בניצוחו של יואב תדהר
החלה את הטיול בסוף שבוע משלהם – קמפינג בגן לאומי אכזיב .לאחר שמיצו את הפעילות שם ,כולל הפלגה
לראש הנקרה ,הגיעו כולם למלון שפיים להפיק הנאה גם מאזור המרכז.
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שיאו של הטיול היה במפגש ערב חגיגי שלאור המגבלות התקיים בחוץ למרות הלחות הרבה .הערב התחיל בארוחת
ערב בניצוחו של גדוד צנחנים מחטיבה  55והמשיך בהופעה של "הפרלמנט של עמק יזרעאל"  -החבר'ה של
צביקה לוי ז"ל .הערב נוצל גם למפגש מרגש של בוגרי הקרן" ,הילדים" של פעם ,שהגיעו בהמוניהם מכל קצוות
תבל.

בראש השנה ערכנו מזה שנה רביעית מפגש הוקרה צנועה לפעילים שטורחים כל השנה ,הפעם אירח אותנו גן
לאומי מגדל צדק .במקביל הביאו הפעילים לכל משפחה ברכה ושי לראש השנה ,הפעם פרי עמלו של עומר עתידיה
בנו של חברנו מימי עתידיה ז"ל.
בחנוכה אנו מטיילים בדרך כלל במדבר .הפעם החליט צוות הטיול בהובלת אבי גל וירון ,לשנות מההרגל ולפנות
לירושלים ול מדבר יהודה .הימור לא קל שחייב כפל תכניות .מזג האוויר שיחק לטובתנו ,הצלחנו לטייל גם בירושלים
וגם במדבר יהודה ולקיים מגוון פעילויות שאפשרו לכל אחת ואחת מהאימהות למצוא את מקומה ואת טעמה
האישי .את פתיחת הטיול וסיום טיול הג'יפים אירחו גדודי החטיבה הצפונית ואת הדלקת הנרות אירחה חטיבה
 55בגבעת התחמושת .קבוצת הנוער התחילה את טיולה ברמת הגולן והצטרפה ביום האחרון ואילו הילדים
בניצוחה של משפחת פיליפסון כילו את מרצם באזור ירושלים.
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לא כל האמהות משתתפות בטיולים ,כל אחת וסיבותיה עמה .פעילות הקשר בתקופת הקורונה חיזקה את הקשר
עם כולן .אף שעיקר מרצנו הוא על הפקת הטיולים והפעילות אין אנו רואים את עצמנו כ"חברת טיולים" .הקשר
והתמיכה בכולן חשוב לנו ונתמיד בו גם ללא אילוצי הקורונה.
כארגון מתנדבים בעל מסר ערכי חשוב לנו גם הקשר עם המערך המוצנח ופורשי השירות .כמיטב המסורת אנו
מארחים בכל טיול מספר חיילים סדירים ולשטח הגיעו קבוצות מגדודי הצנחנים במילואים "לפרוס" ארוחות .סוד
גלוי הוא שלא האוכל הוא המניע לאירועים אלה ,אלא יצירת הקשר והשייכות .משימת הקשר עם התומכים אינה
קלה בימים רגו עים ,אנו מייחלים להמשך השקט אך יחד עם זאת קוראים לכל מי שיכול לתרום בדרכו ולהפיץ את
המסר ,לעשות זאת.
שנת הפעילות  2021מסתיימת אך על פעילות  2022אנחנו עמלים כבר מזמן ותודות לחבורת הפעילים המסורה.
מתוכננת פעילות מרתקת .כולנו תקווה שלא יהיו שיבושים וכולם מוזמנים להצטרף.

תודה והרבה בריאות

תא"ל (מיל ).שמאי רן
יו"ר

הקרן
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