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היי לכולם:
הנה עברה לה שנה ,שנה שבזכותה למדתי מה המשמעות של רק להיום והצורך להתנהל ע"פ
מציאות מוכתבת בצו מחייב שלימדה חשיבה מחוץ לקופסה מהי.
אני אסירת תודה על הזכות! לפעול יחד עם הילה וחברות מש"א ,כולנו יחד וכל אחת בנפרד לקחה
על עצמה התחייבות לא כתובה לצלוח את התקופה המאתגרת כדי לייצר שפיות בתוך חוסר השפיות
הגלובלית.
לעניין שגרה ,מסורות ,פגישות פיזיות ,חיסונים ,תו ירוק ושאר ירקות....
 .1שגרה – בעיניי ,מה שהכרנו קודם איננו עוד .לעתיד הנראה לעין ,זוהי השגרה החדשה שלנו.
מסיכות ,שמירה על מרחב אישי וכל אותם דברים שהפכו לחלק משגרת חיינו בשנה הזו.
 .2מסורות – הן השלד של החברותא ובלעדיהן לא היינו .ובכדי להמשיך ולהיות עלינו לשמור
עליהן בכל מחיר .טובת או.איי .קודמת לטובתנו האישית ככתוב במסורת הראשונה.
 .3פגישות פיזיות – כפי שכתבתי בסעיף הראשון ,המשמעות של פגישה כפי שהכרנו עד כה לא
קיימת יותר .יחד עם ההקלות בהגבלות אנחנו עדיין חייבים לעטות מסיכה במרחב ציבורי
(חדר הפגישה הוא מרחב ציבורי) ולשמור על כללי הריחוק.
 .4חיסונים ,תו ירוק – בישראל קיימים חוקי יסוד הכוללים את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
ואדם יכול לבחור שלא להתחסן .יחד עם זאת ,ע"פ הנחיות פיקוד העורף (מצרפת את
הקישור בסוף) ,מקומות ציבוריים הכניסה אליהם מותרת רק בהצגת תו ירוק/תעודת מתחסן.
א .כאשר מתקן בו מתקיימת פגישה מחייב הצגת תו ירוק לצורך כניסה למתחם אנחנו לא
יכולים להתנגד .נכון ,ע"פ המסורת השלישית הפגישות שלנו פתוחות לכולם .יחד עם
זאת ,המציאות מחייבת הסתכלות שונה ,האם ייתכן שבסיטואציה ספציפית זו כאשר
יש ניגוד בין החוק למסורות נהיה חייבים להישמע לחוק?
ב .האם חזרה לפגישה פיזית במקום הפגישה הווירטואלית במתקן המחייב כניסה רק עם
תו ירוק איננה בניגוד למסורות?
הרי מי שבחר שלא להתחסן לא יוכל להשתתף בפגישה ומה המשמעות להחלמה שלו
שהוא אינו יכול להשתתף בפגישת הבית שלו?
 .5שאר ירקות – בפרק הבא.
הבה וניקח תקופה זו שבה רב הנסתר על הגלוי בפסיעות קטנות ובכל פעם נעצור לחשב
מסלול מחדש.
והכי חשוב שתהיו לי בריאים!
מירב – יו"ר מש"א
קישור לאתר פיקוד העורף -
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