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משולחן העריכה
עלון חנוכה לפנינו.
חג בו האור גובר על החושך.
חג של ניסים.
מי ייתן!
עלון מלא בעדות לעשייה הרבה המתרחשת כאן .גם אם אינה שלמה.
רבים ערוצי המידע הקיימים כיום .בעלון אנו מנסות להביא מעבר למידע .גם הרהורים ושיחות,
והכרות .העלון משמש גם כתיעוד למתרחש .מה שלא מצולם ונכתב עלול להישכח .אנו קוראות לכלל
הציבור להביא לידיעתנו דברים שקורים .במילה .בתמונה.
מפוזרות בעלון אבוקות אור על אנשים שונים ,שמגיע להם ,בשל עשייתם ,אור מיוחד.
העלון מביא ,כהרגלנו בפינותיו הקבועות  ,פוקוס על החיים בינינו .כאלה שנעים להכיר ,כאלה שמעניין
להעמיק את ההכרות עימם ,יוצרים בקהילה ,עיסוקם של אנשים.
וכרגיל גם בין לבין .תמונות יפות משלנו ומכאן ,הגיגים .ברכות ואבל .מעגל החיים.
קריאה נעימה
חג מלא אור ושמחה.
אפרת ,לילך ,יונה ומירב.

צילום :ענר דודאי
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להכניס הביתה אור
לילך בן דרור
כבר כמה זמן שמתחשק לי לכתוב על האפשרות
ליצור שיחות עמוקות ומספקות יותר בבתים
ובמשפחות שלנו .בחוויה שלי שיחות כאלה
יוצרות אור בבית ,אור בעיניים ,מעשירות את
חיינו בטעם ,צבע ,ריח ...משמעות ,קירבה...
מפתחות בנו את היכולת להיפגש "באמת".

הדקויות של החוויה של האחר ,והשתאות על
עולם חדש מופלא שפותחים לי דלת ומזמינים
אותי לבקר בו.
 .3נר שלישי – לעשות מקום לחוויה האישית
ולרגש – זוהי האיכות שמאפשרת לכם לעשות
את האדם האחר הסופר של חייו .הרי החלק
החשוב הוא לא מה קרה לאנשים ,אלא איך הם
חוו את מה שקרה .שיחה מקרבת היא לא רק
רשימה של דברים שאירעו
(כולנו יודעים כמה אנחנו
"מאבדים" את זה כשאנשים
נסחפים לפירוט יתר מתיש),
אלא האפשרות להתבונן
בחוויה מעוד נקודות מבט
ורגש ,כך שאפילו חוויות
שקשה לחיות אותן ,יכולות
להפוך לזיכרון שמביא איתו
סיפוק.

ובגלל שזה עלון חנוכה החלטתי לכתוב  8נקודות
קצרות ,שמונה "נרות" ,שיכולים להאיר לנו
את הדרך ליצירת
תקשורת מרתקת
ועמוקה יותר עם
האנשים שיקרים לנו,
ובכלל עם מי שסביבנו.
אולי זה לא לכל
שיחה ,אבל כן לרגעים
המיוחדים האלה
כשיש לנו זמן ופניות
לשהות עם האדם
שמולנו – בן זוג ,ילד,
הורה ,חברה ...אז:

 .4נר רביעי  -לתשומת לב
מלאה – נכון ,קל לומר ,לא קל
 .1נר ראשון –
ליישם – אבל ההשפעה על
לסקרנות  -לשאול
מישהו ,כשכל תשומת הלב
שאלות בסקרנות
שלנו איתו ,היא ממש השפעה
של מגלה ארצות.
מגנטית .אנשים נהיים מאוד
צילום :נגה גרשוני עמק
מבחינתי סקרנות
חכמים כשמקשיבים להם
היא הקוטב השני
באמת .וכמה זה נדיר בימינו,
של שיפוטיות .כשאני באמת סקרנית אני לא
עם כל הסחות הדעת שמסביב...
יכולה להיות ביקורתית .זו איכות פתוחה ,ילדית,
 .5נר חמישי – להאטה ולשתיקה  -לא לפחד
מוקסמת שמאפשרת לשיחה להיות מרחב בטוח
משקט  /הפוגות – הרבה מהזמן אנחנו לא
לחקירה וגילוי עצמי.
מקשיבים עד סוף המשפט כדי שנהיה מוכנים

 .2נר שני – ליראת הכבוד .לגשת ביראת
כבוד– איזה ייצור מדהים הוא האדם! וכמה מעט
אנחנו יודעים על מה מתרחש בתוך כל אחד
ואחת מאיתנו .סוג של ענווה והשתאות ,ענווה,
כי באמת באמת שאין לי שמץ של מושג מה

כבר עם תגובה .מה אם יכולנו לקחת נשימה או
שתיים בסוף כל משפט לפני שנגיב? להוריד את
קצב השיחה ל ?slow motion-לשיחה יש מקצב,
לאפשרות לתת למילים להדהד ,לשקוע .לפעמים
השתיקה אומרת יותר ממילים .היכולת להאט
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לתוך חוויה היא מרתקת .כמו שכותבת דר' רחל
נעמי רמן" :ההקשבה יוצרת שתיקה קדושה,
כשאתה מקשיב בנדיבות למישהו ,הוא מסוגל
לשמוע את האמת שבתוכו ,לראשונה במקרים
רבים".

 .8נר שמיני – להקשבה הוליסטית –
התקשורת המילולית מהווה רק כ10%-
מהתקשורת שעוברת בינינו .בהקשבה עמוקה
אנחנו לא מקשיבים רק מהאוזניים .אנחנו
מקשיבים עם הלב ,עם כל הגוף ,עם היצירתיות,
עם הדמיון ...לפעמים מה שאדם לא אומר בקול
מספר לנו יותר ממה שנאמר במילים.

 .6נר שישי – לויתור על הצדק  -להיות
סקרנים על החוויה של האחר חשוב יותר
מלהיות צודקים .בכל כך הרבה שיחות אנחנו
מקשיבים כדי לענות ,לא כדי להקשיב .חשוב
לנו יותר להיות מובנים מאשר להבין .בואו ננסה
לפעמים לשים את כל אלה בצד ,את נכון לא נכון,
טועה צודק ,בסדר לא בסדר ...ולהיות פנויים
לחלוטין לשמוע איך זה עבור מי שמולי.

כל אחד מאלה הוא עולם ומלואו ,והוא תרגול
שמאתגר את הרגלי היומיום שלנו .ויחד עם זאת
 גם אור קטן משנה את כל האווירה בחדר .גםרגע קטן של קירבה יוצר תנועה וחיבור .מאחלת
לנו להתקרב בצעדים קטנים ועם המון סבלנות
כלפי עצמנו על כל הפעמים שאנחנו לא.

 .7נר שביעי – לשיחה שהיא לידה  -ללמוד
להיות "מיילדים" – להקשיב בסבלנות תוך כדי
שהאדם האחר מלמד את עצמו דרך הסיפור שלו.
לשבת שם ביחד תוך כדי שנוצר שינוי מעצם
תשומת הלב המשותפת.

שיהיה לנו חג חמים ומואר .

לילך ערמוני שמעוני מאירה את זוהר ברגיל
בחרתי להאיר את זוהר מכיוון שבחודשים האחרונים זכיתי לעבוד לצידה
ולהתרשם מהכוחות הרבים שלה.
זוהר עובדת כעובדת סוציאלית ורכזת מקצועית בעמותת ישראלס ( ,)IsrALSעמותה
שמרכזת את המחקר ,הטיפול והתמיכה בחולי ה ALS-בארץ .תפקיד מאתגר הן מבחינת
העומס והן בשל הנטל הרגשי במפגש עם המחלה .יחד עם זאת ,זוהר מוצאת פנאי וכוחות
להתגייס למשימות בעלות חשיבות חברתית .בשנה האחרונה היא לקחה על עצמה את
מלאכת התיאום והארגון של פעילות המחאה של תנועת הדגלים השחורים ברמות מנשה .זה
אומר השתתפות בישיבות תכנון ותיאום ,גיוס אנשים ומתנדבים ,העברת מידע ,עבודה מול
הגופים המארגנים השונים ,וכמובן השתתפות בצעדות ,שיירות והפגנות .את כל זה היא עושה
תמיד ברוח טובה ,בשלווה המאפיינת את דבריה ,ובחיוך.
היכולת של זוהר לחלוש על כל המשימות ולשמור על אופטימיות וסבר פנים יפות מעוררת בי
השראה ,ולכן בחרתי להאירה.
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ּפַ עַ ר ּדֹורֹות /לינה בלונדר
ּכְ מֹו ִמּתֹוְך ע ֲָרפֶ ל
יּקּוקי הַ חַ ג
ֵ
ְמ ִא ִירים זִ
וַאֲ נ ְַחנּו טָ סֹות ּבֵ ין ּכֹוכ ִָבים ְּדחּוקֹות
ּבֵ ין ִק ְפלֵ י ְמטֹוס ּנְ יָר ֶׁשהֵ כַּנּו
אׁשי יְלָ דֹות
                             חָ גֹות ֵמעַ ל ְל ָר ֵ
ּגּומי ָמתּוחַ ,
                            הַ ְּמ ַׂשחֲ קֹות ִעם ִ
                            וְנִ זְ הָ רֹות ִּב ְק ִפיצָ ה ֶׁשחָ ִלילָ ה
                           הָ ר ֹאׁש ל ֹא יִי ֵגּעַ ְּב ָקצֵ הּו ְויִּפָ ְסלּו,
ּוטנּו עַ ל ִּפי הַ נְ חָ יֹות ִמגְ ָּדל הַ ּבַ ָּק ָרה
נִ י ַו ְ
ְּב ַמכְ ִׁש ֵירי אַ ְלחּוט ְמאֻ ְל ָּת ִרים
קּופסָ אֹות ֵריקֹות
ֶׁשּיָצַ ְרנּו ִמ ְ
חּוטים,
ְמחֻ ּבָ רֹות ְל ִ
ּ                       וכְ ִׁש ְק ָמה הָ רּוחַ
ִ                      רחַ ְפנּו ְמפֻחָ דֹות ּבֵ ין ֲענָנִ ים
חֹוקים-
ּ                      בֵ ין עָ בַ ר לַ ע ֲִת ִידים ְר ִ
                                             עַ ד ֶׁשּנָחַ ְתנּו ְּבאַ חַ ת
ּבַ ִּמגְ ָרׁש ְלצַ ד הַ ּנְ כ ִָדים
ֶׁשהֵ ִטיסּו ְמטֹוסֵ י צַ עֲצּועַ ִמ ְת ַק ְּד ִמים
ְּב ַׁשּלָ ט ָרחֹוק ( ֶשל טֹויְז אָ ר אֵ ס)
ִ                      ליּבֵ נּו יָצָ א אֲ לֵ יהֶ ם
 -                                  וְהֵ ם כְ ּלָ ל ל ֹא ִה ְב ִחינּו ...
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מרב רביד מאירה את ענבל אייזנפלד
בחרתי להאיר את ענבל אייזנפלד .ענבל מנהלת את מקהלת רמות מנשה
מזה שנים מספר ,כמובן בהתנדבות.
היא דואגת לכל העניינים הארגוניים בנעם ומאור פנים ,בחיוך ,חוש הומור והרבה נכונות.
אני יודעת שעל ענבל אפשר לסמוך במאת האחוזים ,שכל מה שתיקח על עצמה יתבצע על
הצד הטוב ביותר .כולנו במקהלה אוהבים ומעריכים אותה מאוד.
מלבד התנדבותה במקהלה ,ענבל מתנדבת פעמים רבות במפגשי הותיקים .היא שרה איתם
בקבלות שבת ,ביום ירושלים בכל שנה ,ובכל פעם כשמבקשים ממנה -היא נענית ברצון.
תמיד מוכנה להשתתף בשירה או במשחק באירועי הקיבוץ ,ובכלל -שוחרת תרבות על כל
סוגיה.

מפגשי ותיקים  -קבלות שבת
סיפרה מדי ,כתבה יונה גור
בחודשיים האחרונים ,פעם בשבועיים,
מארגנות ורדה קליין ומדי פפו ,כמייצגות את
ועדת הותיקים ,מפגש לותיקים.
זה התחיל כמפגשי שירה בציבור ,שהותיקים
מאוד אוהבים ,והתגלגל להיות מפגשי קבלת
שבת  ,בימי שישי בוקר.
על הדרך מתגלים הרבה אנשים טובים
ויצירתיים ,שבאים להוביל את השירה,
או לשיר כזמרים ,לנגן ואף לרקוד.
ענת קיילר מארגנת את הצעירים מההרחבה
והם מכינים עוגות ועוגיות ובאים בעצמם
לחלק .כך נוצר לו מפגש בינדורי מרגש.

למותר לציין שכולם
עושים הכל בהתנדבות!
בעלון זה ,עלון חג החנוכה ראוי להאיר פעילות
זו ואת כל הלוקחים בה חלק ונותנים בה
מזמנם וטוב ליבם ,כישרונותיהם וקולם.
ועדת ותיקים שולחת ברכת אור גדול
מלא אהבה וחמימות לאביתר צור ,ענבל
אייזנפלד ודניאל מירון שמנעימים לותיקים
מידי שישי בקבלת שבת של שירה בציבור.
במעשיהם מגלים אכפתיות ורצון טוב ועשיה
בלב שלם.
תודה רבה מכולנו! הותיקים
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חיים בינינו :אידית וגנר
שמעה וכתבה יונה גור
הגעתי לשוחח עם
אדית בהתרגשות
ובסקרנות .לאן
נוביל את השיחה
בינינו? על הבחירה
של בני ואידית
לחזור לחיות כאן,
לאחר שנים רבות
מחוץ לקיבוץ,
אידית כבר כתבה
לעלון .היה זה כתולדה של איזה שהוא חיפוש של
קשר למקום ,שהיה להם כבית ראשון במולדת
האהובה .נוף -בראשית שמשאיר את חותמו
בנפש .מאז ,הצמחים ששתלו ,העצים שנטעו
כבר הפכו לגן פורח .עץ הזית המצל על פינה יפה
בכניסה לבית כבר עובר בגובהו את הבית.

השנתיים וחצי שהיו כאן בראשית דרכם
כישראלים קשרו אותם למקום הזה .למרחבי
הנוף שלו ולמרחב האנושי .שניים מנכדיה של
אידית מתחנכים ברמות מנשה ,והמפגש הזה,
בכניסה לגנים ,עם סבים שאז היו הורים של
הילדים איתם עבדה בגן -מרגשים אותה ומהווים
נקודת חיבור משמעותית בין אז לעכשיו.
אידית למדה תואר ראשון קלינאות תקשורת,
וכבר מתחילת חייה בישראל עבדה במקצוע,
לצד עבודתה בגן ברמות מנשה ,עם רניה ואפרת
הגננות.
לאחר שנתיים וחצי הם עזבו את הקיבוץ.
העזיבה ,כדרכן של עזיבות ,היתה מורכבת .כן
רוצים אותנו כאן? לא רוצים אותנו כאן? האם בא
בחשבון לגדל את ילדיה בלינה המשותפת?
בעזיבתם הם המשיכו בהתפתחותם המקצועית.
אידית למדה תואר שני – יעוץ לחינוך מיוחד
והמשיכה בלימודי הכשרות נוספות :פסיכולוגיה
של קבוצות .התמחתה בטיפול קבוצתי לילדים
עד גיל  9עם קשיים התפתחותיים .כל השנים
עבדה ועובדת עם ילדים עם צרכים מיוחדים.
גם כמטפלת קלינית וגם בהדרכה של בעלי
מקצוע .שנים עבדה גם במשרד החינוך ,במטה
של הגיל הרך .את העבודה במשרד החינוך
שחררה לאחרונה ונשארה עם הקליניקה ועם
עבודה משותפת עם בני בהדרכה של גורמי
מקצוע .עבודתה היא לעזור לילדים עם לקויות
התפתחותיות /תקשורתיות למצוא את מקומם
במעגל החברתי עם בני גילם.
נוסף להתפתחות המקצועית ,שהייתה לציר
חשוב בחיים  ,נולדו לבני ואידית שני ילדים :עינת
ודן ,וההתמסרות להם היוותה ציר מרכזי ומהותי
בחייה של אידית.

אידית נולדה בארגנטינה ,בשנת  .1956בת
שלישית לאבא רופא ואמא עקרת בית מסורה.
בית מאוד ציוני ,שכיוון להגשמה .קיבלה חינוך
יהודי ציוני מכוון מטרה .המשפחה עלתה
לישראל בהדרגה :אחותה הגדולה עלתה
ראשונה ,אחותה השנייה עלתה אחריה ,אחריהן
עלתה אידית ,שכבר הייתה נשואה לבני ,ושניהם
כבר היו בעלי מקצוע .אחרי שלוש הבנות עלו
ההורים .מאמה נפרדה אידית השנה ,בתקופת
הסגר הראשון בקורונה .פרידה קשה ,מיוסרת,
עצובה ובודדה .אמה הייתה בבית אבות בתקופה
שהוחלט על בידוד מוחלט ,ללא כניסה של בני
המשפחה .המוות העצוב והקשה הזה מהדהד
לאידית במחשבות על הקמת בית חולים סיעודי
כאן ,ברמות מנשה .זה לא המודל ,אומרת אדית
בכאב .אדם צריך להיות מוקף באוהביו בימיו
האחרונים וכשהמצב הסיעודי אינו מאפשר
זאת צריך לחשוב על מודל קהילתי שמדמה בית
ומשמר כבוד וקרבה.
6
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כיום עינת נשואה לרועי והם חיים ביוקנעם,
וילדיהם ,עומר ונועה ,מתחנכים ברמות מנשה.
עינת רופאת שיניים לילדים ורועי רופא ילדים.
דן נשוי לורדית ולהם שתי בנות ,תמר ונגה.
הם חיים בחולון .דן למד מנהל עסקים ועוסק
במערכות מידע וורדית עורכת דין .המשפחה
מאוד מלוכדת וקרובה.
הסבתאות מאוד משמעותית וממלאת את
אידית .ההתבוננות בנכדים ,ובילדיה כהורים ,היא
חוויה רגשית/חושית אדירה .היא אוהבת את
הסבתאות ומתמסרת אליה הן מבחינת מתן זמן,
והן בהתמלאות מוחלטת.
כשהחליטו לבנות את ביתם בהרחבה ,אידית
קיבלה החלטה לשמור את הקליניקה ברעננה.
אחד המחירים של החלטה זו היא הנסיעות
הרבות .בסופו של דבר ,לאחר שקלול כל חזיתות
החיים ,לא נשארת הרבה אנרגיה ,לא נשאר הרבה
מרחב לחיים פעילים פה בקהילה .אך התחושה
היא שהקהילה היא עוגן .שהסביבה האנושית
האיכותית כאן היא משמעותית .אין תחושה של
ניכור ,להיפך .וזו תחושה של חוויה עשירה.
אידית משקיעה לא מעט מאמצים בלהישאר

משמעותית .הן בפן המקצועי ,הן בפן
המשפחתי.
אולי זה כתוצאה מחרדה .חרדה מהמתרחש
בארצנו .חרדה מהעולם שאנו משאירים
לנכדינו .חרדה ממוות מנוכר .הדרך של אידית
להתמודדות היא כל הזמן להיות עסוקה
ומתחדשת .לא להשאיר זמן פנוי לחרדות.
בשיחתנו עלו הדים להתמודדויות מורכבות
ביותר :חווית ההגירה הנוכחת תמיד ,הצורך
לטפל ולסעוד הורים בעת זקנתם ,הליווי בזמנו
של הבן ,קצין קרבי ,בשירותו הצבאי .שאלות
קיומיות בכאן והעכשיו הישראלי.
בימי הקורונה הראשונים ,עם אי הוודאות
הכללית  ,גילתה אידית ערוץ נוסף לביטוי
אישי כשלילך ערמוני שמעוני יצאה עם הצעה
לעסוק בשירה .היא קראה לזה "שירה בבידוד".
בעיניה של אידית היה זה עוד ביטוי לכוחה של
קהילה .עבורה הכתיבה המונחית בעקבות שירי
משוררים/ות הייתה עוגן של יצירתיות .רגעים
של התרוממות הנפש והתחזקות .והיא מודה
על כך בהתרגשות.
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הקהילה מאירה באבוקה גדולה:
מבצע ניקוי מרזבים חזר גם השנה!

גם השנה התגייסו כמה חברים  ,בניצוחו של לידן בונן,
למבצע ניקוי המרזבים ,לכאלה שכבר קשה להם.
זוהי קהילה במיטבה!
מן הראוי להודות להם בלב פתוח ,בתודה גדולה.
המתנדבים :גיא ארגס ,ליאב עופר ,מישל חכים,
עומרי באום ,נמרוד ברניר ,עידן פלקס ,בן סולומון,
יוחנן סולימניפור ולידן בונן.

מנוחת סיירת המרזבים

צילום :דניאלה אוסצקי שטרן

צילום :ענר דודאי
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יד שנייה לציוד לתינוקות וילדים
שמעה וכתבה – אפרת בליקשטיין
איריס קליין ,הוגה ויוזמת הרעיון מספרת לנו:
הרעיון לפתוח בקבוץ יד שנייה לתינוקות וילדים
עלה במהלך חופשת הלידה שלי.כאמא לשני
קטנטנים ראיתי כמה ציוד ( בגדים ,נעליים,
משחקים )...משפחה צריכה
מידי עונה/שנה וכמו כן כמה
שקיות נשארות בבית ותופסות
מקום.
המחשבה היתה לתת פתרון כך,
תוך התייחסות גם לפן הכלכלי
וגם לפן האקולוגי.
פניתי לחנה אלון שנתנה מענה
מבחינת מיקום לכל הציוד.
שיתפתי נשים מדהימות שהיו
גם הן בחופשת לידה וכך יצאנו לדרך .בפתח בית
התינוקות הושארו הרבה שקיות בגדים וציוד וכל
פעם
הגענו מספר נשים בחופשת לידה ,מיינו וסידרנו
את הבגדים לפי גילאים ועונות .הזמן חלף ואני
חזרתי לעבודתי באופן מלא ואת האחריות על
היד השנייה לקחו על עצמן טל לירן ורבקה
ספיבק -שעם וויז'ן גדול ושפע של יוזמה הן
הקימו עכשיו מקום חדש שיהיה הרבה יותר
מסודר ונגיש לכולם.
זה זמן מצוין להגיד תודה רבה לכל מי שעזרה
לקדם את פתיחת המקום .כיף גדול לחיות
בקבוץ בו העזרה ההדדית והשיתוף הם נר
לרגלינו.
רבקה ספיבק וטל לירן מוסיפות ומספרות:
בחודש האחרון עבדנו קשה להעביר את כל
הבגדים מבית התינוקות למקום החדש .הבאנו
ארונות ומדפים ואירגנו את הבגדים בצורה
שתהייה קלה ונגישה לכל מי שיבוא.
התכנית היא לפתוח את "רק שניה" ( כן ,זהו
השם המחודש למקום) פעמיים בשבוע וגם למי
שירצה בתאום אתנו.כל מי שרוצה יכולה להביא

בגדים בתוך שקיות פלסטיק סגורות ,מחשש
הרטבות בגשם ולהניח אותם ליד הדלת ולהודיע
לנו .בקרוב יעמוד ארון המיועד לכך מחוץ לדלת.
אנחנו מקבלות בגדי ילדים ממידה  ,0-16נעלי
ילדים ומצעים .לצערנו אין מקום במרחב
הקטן גם לעגלות ,טרמפולינות כסאות
תינוקות וציוד גדול נוסף.
אנחנו מתחזקות את המקום ,דואגות
לנקיונות ולמיונים של הבגדים ומסדרות
הכל במדפים.
זהו פרוייקט קהילתי לתושבי רמות מנשה
בלבד והכל כמובן ללא תשלום .אנחנו
עושות זאת בהתנדבות ונקבל בשמחה
כל מי שרוצה לעזור .מוזמנות לפנות
אלינו .עבדנו קשה כדי ליצור מרחב נעים ,נקי
ומסודר .היינו רוצות לבקש מכל מי שבא ,לשמור
על המקום נקי ומסודר וגם לא להגיע עם ילדים
קטנים בגלל המרחב הקטן.
" רק שנייה" ממוקמת ליד המשתלה של אביתר
צור ונרצה לכבד ולשמור על הצמחים היפים שלו.
מזמינות את כולם לבוא ולהתרשם מהמשתלה
הנהדרת שלו.
המון תודה לאביתר שעזר לנו בשמחה בכל
בקשותינו .ובנימה זו נאמר תודה לכל מי
שנתן יד ועזר לנו בכל שלב ושלב.
רבקה | 058-4813445 :טל052-6647902 :
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עיסוקם של אנשים
שמעה וכתבה – לילך ערמוני שמעוני

מחבקת עצים

 -נאוה דאהן על עיסוקה כהנדסאית נוף וסוקרת עצים

מתחילת פגישתנו נאוה נלהבת לספר לי על
עיסוקה כסוקרת עצים .תחום שהיא מאוד
מחוברת אליו ועוסקת בו כבר מעל שמונה שנים.
אבל אני מתעקשת לשמוע קצת הסטוריה...
"בעצם מאז שנות הנעורים ,בהן עבדתי בנוי ,אני
קשורה לעיסוק בצמחים .למדתי אחר כך שנתיים
ברופין ואני עובדת כהנדסאית נוף .הנדסאי נוף
אמור להשלים את העבודה של אדריכל נוף.
האדריכל מסתכל על המאקרו .הוא מגיש תכנון
כללי ומה החזון התכנוני
שלו ,ואז ההנדסאי עוזר
לו להשלים את התכנון
לפרטי פרטים .מתכנן
גבהים ,ניקוזים ,מדרכות,
חניות ,תיאום תשתיות
וגם צמחיה והשקייה.
"אחרי שסיימתי את
הלימודים עבדתי במשרד
עם דוד אלחנתי .עסקתי
בעיקר בתכנון צמחיה
ושרטוט של תוכניות
פיתוח .אחר כך עבדתי
תקופה במגלן ובשנת  2009חזרתי לעבוד אצל
דוד בתכנון וניהול פרוייקטים נופיים ובתכנון
צמחייה והשקייה וכיום אני עוסקת בעיקר
בסקרי עצים".
מה זה אומר תכנון צמחיה? "אנחנו מכינים
תוכניות צמחיה שמראות איזה אופי אנחנו רוצים
לתת למקום ,איך משתלבים עם הקיים ,איזו
חוויה תהיה להולכי הרגל :צל ,ריח ,פריחה ,ביטוי
לחילופי עונות ,ע"י קביעת סוג ומיקום הצמח
וכמות הצמחים בכל תא שטח .משתדלים להיות
מפורטים וספציפיים ככל האפשר.
"בתכנון צמחיה יש היום נטיה לתכנן בחשיבה
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ובגישה אקולוגית .משתדלים לתכנן צמחיה שלא
דורשת הרבה תחזוקה .שלא דורשת הפעלת
ריסוסים ,ולא מגזמות ,כי זה בזבוז אנרגיה .לכן
אמורים להשתמש בצמחיה חסכונית שמחזיקה
את עצמה .לתת לצמחיה לגדול באופן טבעי
ולא ליישר כל הזמן .בנוסף זו הזדמנות להזמין
ציפורים ,וחרקים לגינה ,לשתול צמחים מושכי
חרקים ,פרפרים ודבורים ,כי היום הדבורים
בסכנת הכחדה .חשוב גם להתייחס לעונתיות של
הצמחים ולבחור עצים שיש להם
פרי קישוטי בחורף ,שלכת בסתיו
ופריחה אביבית".
ספרי על פרוייקטים שאת גאה
בהם במיוחד" .היה לנו לא מזמן
פרוייקט מאוד יפה באזור תעשייה
קיסריה ,שעשינו פיתוח לכמה
מבנים שם ,ואני תכננתי ופיקחתי
על ביצוע הצמחיה .זה היה
פרוייקט ממש מוצלח ,ודוגמה
לעבודת צוות בין קבלן גינון טוב,
מזמין העבודה שלא חסך ובהתאם
לזה יש תוכנית יפה מאוד.
"וכמובן שאני מאוד גאה בתכנון הצמחיה
וההשקייה בפרוייקט התשתיות בקיבוץ .היה לנו
שיתוף פעולה מאוד טוב עם יוסי ויונית ,וזה עוזר
שהצוות הוא מקומי ויש דו שיח יעיל וטוב".
איך זה לעשות תכנון כזה למקום שבו את גרה?
"זה מרגש כי אני יכולה לראות את התהליך
וההשתנות לאורך השנים ,וגם להגיד לילדים
שלי :פה אני תכננתי ,את זה אני עשיתי .כמו
שאבא שלי ,שעבד בפלחה עדיין מספר לנו :פה
חרשנו וזרענו ,אז עכשיו אני אומרת אותו דבר
לילדים שלי ויש בזה גאוה מאוד גדולה .אני גם
חושבת שאנחנו מאוד חשים את המקום ,כי
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אנחנו חלק ממנו".
הגענו סוף סוף לסקרי העצים ...מה זה בעצם?
"זה תחום חדש יחסית שנכנס לתהליך התכנון
אחרי שהוסיפו לחוק תקנה ,לפיה כל עץ הוא
מוגן .גם בגינה הפרטית שלך .אסור לכרות עץ
או להעתיק אותו ללא אישור .מטרת הסקר היא
כלי תכנוני למתכנן ו/או האדריכל שמגיש בקשות
להיתרים או בתכנון התב"ע ,להתחשב בעצים
הקיימים ולשלב אותם בתכניות .היום זה כבר
לא ברור מאליו שכורתים עצים כדי לבנות שכונה
חדשה ,אלא קודם עושים סקר ,רואים אילו עצים
יש ,את הערכיות של העצים .וזה הופך להיות
חלק מהתשתית של התוכנית".
מה זו ערכיות של עץ? "ערכיות של עץ זה
שקלול של מדדים שמשרד החקלאות קבע .היא
כוללת בין היתר את סוג העץ ,קוטר הגזע שלו,
המצב הבריאותי ,גודל החופה (הצמרת) ,מיקומו
במרחב ,קצב הצמיחה .לדוגמה ,קצב הצמיחה
של אלון הוא איטי אז הערכיות שלו היא מאוד
גבוהה ,לעומת אורן שצומח הרבה יותר מהר.
בהתאם לערכיות של העץ יש נוסחה שקובעת
מהו הערך החליפי של העץ במידה וייכרת וסכום
זה יושקע בנטיעת עצים חדשים בפרוייקט.
"לפני כל פרוייקט יש דרישה בועדה לראות
סקר עצים .אני באה למקום אחרי שמודד עבר
בשטח וכל עץ ממוספר .אני עוברת בין העצים
וצריכה להגדיר את סוג העץ ,את
המצב הבריאותי שלו ,וגם להתיחס
למיקום שלו בשטח :האם הוא
במקום פתוח או צמוד לקיר של
בית .אני עוברת עץ-עץ ,מצלמת
אותו ,כל עץ מקבל כרטיס עם כל
הפרמטרים שלו ,ואני מכניסה לדוח.
סקר העצים עובר לאישור פקיד
היערות (תודו שלא ידעתם שיש
תפקיד כזה ,)...כחלק מתנאי אישור
התכנית בועדות התכנון.
"לפני שבוע עשיתי סקר עצים
באחד הקיבוצים באזור .הולכים
להרוס שם בתים ולבנות מחדש .יש

שם בית שצמוד אליו עץ אלון מהמם .הולכים
להרוס את הבית ולבנות בית חדש על האלון!
שלחתי את הסקר למזמין והצעתי להזיז את
המגרש קדימה ...הוא חטף חום .לא מזיזים שום
מגרשים ...זה אומר לצערי שהם יצטרכו לכרות
אותו כי לא ניתן להעתיק אותו למקום אחר".
מה את אוהבת כל כך בסקרי העצים? "קודם
כל אני מרגישה שיש לי תפקיד חשוב! וכל פעם
שאני מצליחה לשנות תכנון אדריכלי או תוואי
של תשתיות שלא יפגעו בעצים -אני גאה מאוד.
בנוסף אני אוהבת את הטיולים ,אני מגיעה
למקומות מקסימים ופוגשת אנשים חדשים.
בעיקר אני אוהבת להגיע לקיבוצים כי אני
מרגישה מאוד בבית .אני מגיעה למקומות שיש
בהם עצים מדהימים .למשל בשער העמקים יש
אלונים ענקיים ,יפהפיים ,שגורמים לי להשתאות
מול העוצמה של העץ .זה לפעמים מראה לנו
כמה אנחנו קטנים לעומתם .לא סתם קוראים לנו
מחבקי עצים...
"בעיקר חשוב לי להעביר כאן מסר שצריך
להתחשב בעצים כתשתית לכל דבר .כמשהו
שהכל צריך להתנהל סביבו ולא הפוך .חשוב
להתייחס אל העצים כמשאב שהיה כאן הרבה
לפנינו וימשיך הרבה אחרינו .אז צריך לתת להם
את הכבוד הראוי".
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להאיר את פועלם של משרתי הציבור
הנאמנים לאורך שנים
יחזקאל שלומי
יש דברים בשגרת חיינו ,שאנחנו לא נותנים
את דעתנו עליהם והם בגדר "מובן מאליו".
למשל ,השימוש בגז ,במים ,בטלפון ,באינטרנט
ועוד .לאחרונה הסתיים מפעל התקנת הסיבים
האופטיים במערכת התקשורת שלנו  .ללא ספק
הדבר הזה ישפיע לטובה ,ויתרום לאיכות החיים,
בכך שישפר את התקשורת בינינו וגם מעבר
לגבולות הקיבוץ  .אני מתאר לעצמי שגם שיפור
זה בעוד מספר שנים ייכנס לאותו "מעמד של
מובן מאליו" .
נתתי את דעתי על כך לפני מספר ימים ,בשעה
שראיתי את אריה דודל טורח ,ביחד עם צוות
העובדים ,במלאכת השחלת הכבלים המיועדים
למערכת התקשורתית של השכונה ,ואף בודק
בביתם של החברים את תקינות המלאכה.
התקרבתי אליו ושאלתיו כמה זמן הוא עוסק
בנושא של התקשורת בישוב והוא ענה לי:

" 35שנים ,ביחד עם יפה למשטיין ,שהודות
לנוכחותה וזיכרונה המבורך יכולתי להתמיד
בעשייה" .לאחר תשובה זאת התחלתי לחשוב
על המשמעות שיש לנוכחותם של האנשים
שמשרתים את הציבור לאורך שנים ואין אנחנו
מוצאים לנכון להודות להם על תרומתם הרבה
לשיפור חיי היום-יום שלנו ,כי זה "מובן מאליו".
זוהי המחשת המושג "לשרת ציבור" ,כי לשרת
ציבור יכול רק אדם שהוא עשיר בפנימיותו ועל
כן יכול להעניק מעצמו לזולת .נראה לי חשוב,
בחג האורים ,להאיר באור גדול את פועלם של
אריה ויפה וכל אלה הקשורים לשיפור מערכת
התקשורת אצלנו.
אני משוכנע שכמותם יש עוד חברים בקרבנו
שגם להם יש להודות על פועלם ותרומתם
לשיפור חיינו ,ואני משוכנע שתמצא הדרך לציין
זאת כיאות.

צילומים :דניאלה אוסצקי שטרן
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יוצרים בקהילה מיכלי גרנדוס
רוב עבודותיה של מיכלי אינן חדשות ,ובכל זאת בחרנו להציגן.
"העבודה הצבעונית הינה פרוטרט עצמי שלי שוכבת ליד קבר אחי היא גדולה מאוד ועשויה בצבעי
שמן .זו עבודה שסיימתי בשנת  2014כאשר הייתי בתחילת ההריון עם אורי ביתי הבכורה.
מאז לצערי ,לא חזרתי לצייר בטכניקה ובגודל הזה אבל עוד אחזור בקרוב מאוד.
הציור של משפחת שטרסברג  -ציור בצבעי מים ועט שהכנתי מתנה כחלק ממשחק גמדים ענקים
שקיימו בתרבות לראש השנה .את העבודה יצרתי בכמה שעות כשהילדים סביבי וללא תכנון מראש,
בחרתי להציג אותה כי מאז התחלתי לצייר ציורים בהזמנה אישית .לרוב אני מתבססת על תמונות
אך מציירת באופן חופשי ואינטואטיבי".
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עם צאת סיפרו של לוצ'ו קירברג בעברית
יונה גור
מרסליטה קירברג ,נכדתו של אחיו של לוצ'ו ,עלתה מצ'ילה
לישראל בשנת .2015
כבמגנט היא נמשכה אל לוצ'ו לשמוע סיפורים על משפחתה.
ועליו .הסיפורים הוקלטו ומאוחר יותר עובדו לספר בספרדית.
כעת ,כשנה אחרי צאת סיפרו בספרדית ,יצא סיפרו בתירגום
לעברית.
במבוא לספר כותבת מרסליטה" :החוויה הזאת ,כל התהליך,
היה מסע בלתי צפוי .מתנה אמיתית עבורי .לשבת איתו,
לשתות קפה שחור ,הקפה השחור שהוא הכין בידיים הזקנות
והחכמות שלו ,ולזכות לתשומת ליבו במשך שעות ,כל זה היה
ללא ספק ,זכות גדולה בשבילי .אולי המתנה הטובה ביותר.
ואני בטוחה שכך יהיה גם לכל מי שיקרא עכשיו את הספר
הזה".
לוצ'ו חגג לאחרונה  95שנה .בצלילות ,בזיכרון נפלא ובחביבות
אין קץ.
ליום הולדתו ,ולרגל צאת סיפרו ,נפגשו בביתו חניכיו מחברת הנוער הראשונה ברמות מנשה ,עשת.

מפגש מרגש בין לוצ'ו לבין חניכיו
הציצה וכתבה -יונה גור
יום לאחר יום הולדתו הזמין לוצ'ו את חניכיו
מעשת למפגש במרפסתו.
לוצ'ו פתח וסיפר שבשנים האחרונות הוא נהיה
ל"מספר סיפורים" .וככזה הוא מבקש לספר להם
סיפור .וכך סיפר :לפני  25שנה הוא נסע לצ'ילה.
שם הכיר את נכדת אחיו ,שהיתה אז בת  ,4חולת
סכרת קשה ,שנשמרה כבצמר גפן פן יאונה
לה רע .הוא ומשפחתה נסעו לים לשבוע .בינה
לבין לוצ'ו נרקם קשר מיוחד .הוא הושיב אותה
על החול לידו .הם התחילו לשחק בחול .אבוי
החול הזה ,המלוכלך ....אחר כך נכנסו בזהירות
לים ,כאילו במקרה .ואחר כך  ,שוב כאילו
במקרה מצאו עצמם בין הגלים .הילדה עשתה
איתו דברים שמעולם לא עשתה עם הוריה.
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ההתרגשות היתה גדולה .כשחזר לארץ שמר על
קשר הדוק .שנה אחרי אותו ביקור ,שוב הגיע
לצ'ילה .הפעם הם כבר טיפסו על סלעים.
אותה ילדה נהייתה מדריכת ספורט .היא נשואה
לחבר נעורים ,חיה איתו בארץ ,ומאז שהיא
בארץ ,כבר  6שנים ,היא מקפידה לבוא לבקר את
לוצ'ו כל שבוע "כדי לשמוע ממנו סיפורים".
הסיפורים הפכו לספר ,ולוצ'ו רוצה להעניק
לחניכיו את ספרו.
אחרי כל השנים ,אחרי כל מה שעבר ועשה ,הוא
מגדיר את חברי עשת ( כיום בחלק האחרון של
שנות השבעים שלהם )....כידידיו הטובים ביותר.
אחרי דבריו המרגשים של לוצ'ו ,ואחרי שחילק
להם את הספר עם הקדשות אישיות ,דיבר
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היה להם מדריך מחנך הוא היה דמות להזדהות.
וכעת - ,הוא שוב דמות להזדהות .בהזדקנות.
אליעזר היה מאחל לכל אוהביו להזדקן כמו לוצ'ו.
בכבוד ,בזקיפות קומה,בהומור .באהבה לבני
אדם ,ובאופטימיות.
הוא סיים את דבריו ב"אנחנו אוהבים אותך"
שריגש עד מאוד את כל הנוכחים.
מיכל ,שהיתה בין אלה שהגיעו משער העמקים,
הודתה ללוצ'ו ולקבוצה כולה על האופן בו קלטו
אותה ועטפו באהבה ובדאגה.
רינה סיפרה שעבורה לוצ'ו הוא אבא .וסיפרה
איך בילדותה ,כשאמה הביולוגית ,שנטשה אותה
בגיל שנה הופיעה לפתע בחייה וגרמה לה לשבר
עמוק ,היה זה לוצ'ו שהיה שם בשבילה ,על מנת
לתמוך ,לארגן מחדש וללוות בהמשך .ועד היום
הוא כמו אבא בשבילה והיא באה לבקרו כמה
פעמים בשבוע.
שושנה סיפרה שכשהתחיל הקשר בינה לבין
קלמן ,היא היתה בת  15והוא היה בן  .22כשנודע
ללוצ'ו שהם חברים ,הוא לקח את קלמן לשיחה
והזהיר אותו לא לפגוע בשושנה .וגם עם שושנה
שוחח ,והיא זוכרת בדיוק איפה זה היה וכמה זמן
ארכה השיחה ,והורה לה  ,בין היתר ,לא ללכת
לישון אחרי !23:00
שושנה וקלמן נשואים כבר יותר משישים שנה,
והיא מגלה עכשיו שאמנם היא לא היתה כל לילה
ב  23:00במיטה שלה ,אך קלמן שמר עליה...
החבר'ה מעשת העלו עוד ועוד זכרונות .ולוצ'ו
אמר בדמעות :מכל מה שעשיתי :בנין ,סוסים,
מודדי מים ,בסופו של דבר אני אוהב – אתכם!!!!
מרימים כוסית ,מברכים ולוצ'ו מוסיף ,בעיניים
מצועפות :שלא תלכו לי לאיבוד!
מכל הקבוצות שהתחנכו ברמות מנשה ,ללא
ספק מעשת נשארו הכי הרבה .בין השאר בזכותו
של לוצ'ו.

המפגש של לוצ׳ו וחברי עשת

אליעזר .אליעזר אמר שהוא לא קורא מן הכתב,
כי הם נמצאים ב"שיחת חברה" ,וכאן לא מדברים
מהדף ,אלא מהלב.
די נדיר ,אמר אליעזר ,שמורה וחניכיו ממשיכים
לחיות יחד באותה קהילה .בצעירותם ,כשלוצ'ו
16

עלון רמות מנשה | דצמבר 2020

יעל ישראלי מאירה את בני הנוער
ברמות מנשה
השנה האחרונה הייתה מאתגרת לכולנו ,שנה
שבה המציאות עלתה על כל דמיון וכולנו
נאלצנו להתרגל ולאמץ אורח חיים חדש.
למזלנו הרב ,אנחנו חיים במקום נהדר עם
קהילה מדהימה שהמשבר התורן רק הוציא
את הטוב שבה.
ביחד עם ההתגייסות המרשימה של מבוגרים
בקהילה לתרום מזמנם וכישרונם לחברי
היישוב האחרים (כמו תרבות במרפסת)
ולפעילויות שונות לילדי הקיבוץ ,התרגשנו
גם לראות את הנוער הנהדר שלנו מתגייס
במלוא המרץ לתת מעצמו למען הקהילה.
יחד עם מדריכי הנעורים ,ירדן ועמוס ,נשלח
שאלון לכלל נערות ונערי רמות מנשה והם
התחלקו לצוותי פעילויות שונות ומגוונות.
קבוצה אחת ,בהובלתו של יובל פלג ,לקחה
על עצמה לשפץ את אזור הסלע הגדול.
הם עובדים שם כבר מספר שבועות על
תיקון הגשר ,שיפוץ המעיין והאזור מסביב
לרווחתם של כל תושבי רמות מנשה.

קבוצות אחרות של נערות
ונערים התנדבו להעביר
פעילויות שונות לילדי הקיבוץ ,פעילויות
מקסימות כמו חפש את המטמון ומשחקי
חברה ,כדורגל ,אופניים ,בישול ואפייה
ופעילות ריקוד .הכל בקבוצות קטנות של
ילדים ,על מנת לתת קצת תוכן בתקופה זאת
ללא בית ספר ולהוציא את הילדים מהבית
ומהמסכים.
מספר נערות ונערים התנדבו גם לפעול מול
הוותיקים בקבוץ ,באפייה לוותיקים והגשת
העוגות שהכינו בקבלת השבת שהם עורכים
יחד עם הופעה מיוחדת של מספר נערות.
בנוסף ,ישנו תכנון להתחיל בקרוב מפגשים
אישיים עם וותיקים והקמת קבוצת תנועה/
ריקוד של נוער וותיקים.
מספר נערות לקחו על עצמן לנקות את
שטחי הישוב ולאסוף זבל שנשאר מאחור.
היו גם מתנדבים לעזרה בשעורי הבית לילדי
היסודי וביביסיטינג במידת הצורך.
זה המקום להודות לכל הנערות והנערים
שהקדישו מזמנם ותרמו לקהילה
ולהורים שליוו ,עזרו ופיקחו .בטוחה שכל
הצדדים יצאו נשכרים מהפעילויות הללו.
נשאר רק לומר "כן ירבו" כאלו אנשים
וכאלו התנדבויות.
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גן חושים בלב הקיבוץ
שלום לכולם וחג שמח,
חנוכה הגיע אחרי שנה עמוסת התרחשויות ואנחנו שמחים להראות עוד קצת תוצרים אצלנו בגן
החושים.
למי שאינו מכיר ,גן החושים הוא גן סביבתי קהילתי ,שנוסד בין גן השעשועים ,לגני הילדים ולפינת
הזיכרון ונושק לגן ה 60שלנו .הוא נולד בעקבות יוזמה של הצוות שלנו וזכיה משמחת במענק של
המשרד להגנת הסביבה .במסגרת המיזם הקמנו מתקנים ייחודיים היוצרים חיבור של ההולך בהם
לסביבה ואנחנו ממשיכים בעשייה במלוא המרץ .לאחרונה המשכנו את שביל החושים הקהילתי בגן
החושים ,בעזרת נערים נהדרים שנרתמו למשימה מדי שבוע.
בנוסף הצטרף אלינו זיו עופר לתכנון ובניית אוהל טיפי שהקמתו מתרחשת בימים אלה וזאת גם
ההזדמנות להודות לגדי מונטג שנרתם לעזרה בהובלת הציוד לאוהל.
אנחנו מזמינים אתכם לבוא ולהכיר את גן החושים ,את שלל המתקנים ולשלוח לנו תמונות מהשטח.
פנינה ואחותה
שיהיה חג שמח ,מלא בריאות ויצירה.
צוות גן החושים:
נאוה דאהן ,יונית קדוש ,נמרוד ברניר ודניאל מירון.
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נעים להכיר -אורלי בכר
שמעה וכתבה :אפרת בליקשטיין
"נולדתי בקיבוץ גת להוריי היקרים מיכל ואלי,
בת קיבוץ לכל דבר .גדלנו בחינוך המשותף עד
כיתה ה' ואז עברנו ללינה משותפת .שלושת אחיי
הגדולים היו כבר בתיכון ,אחי ואני גרנו בבית עם
ההורים .כשהייתי בת  9הצטרפה למשפחתנו
עדי ,ילדת החוץ האחרונה בקיבוץ הארצי,
שהפכה במהרה לאחותי היקרה מכל עד היום".

כ  4 -שנים עבדה עם הנוער ובהמשך טוויית
דרכה המקצועית חנכה ,שילבה וליוותה ילדים
ונערות בעלי צרכים מיוחדים ומגוונים בגנים
ובבתי ספר.
"נערה אחת זכורה לי במיוחד ,היא שאמרה לי
פעם :אני חושבת שצריך להמציא תפקיד בבית
ספר והוא "מדריך דשא" .התפקיד שלו יהיה
להסביר למורים כל מה שאנחנו לא מצליחים
להסביר .כמו אח גדול כזה ..אורלי אולי את תהי?
היא הציעה לי… הנערה זכורה לי במיוחד כי
באותה תקופה בה ליוויתי אותה ,ביליתי את רוב
הזמן בחיפושים אחריה ברחבי בית הספר ,כשלא
היה ברצונה לשבת בכיתות .בדיעבד ,בילינו
הרבה בדשא בשיחות ועידוד לחזור ללמוד .בזכות
אותה נערה הבנתי את רצוני העמוק ,לדבר
בשמם של אלו שקולם אינו נשמע .אנשים על כל
גווניהם ויכולותיהם".

מילדותה המוקדמת הצטרפה אורלי למקהלת
"שושן" של המועצה האיזורית יואב ועד סיום
הצבא הייתה חלק מההרכב המוסיקלי האיכותי
הזה ,בהופעות בארץ ובתחרויות של מקהלות
ברחבי אירופה ובייצוג ישראל.
מקהלת שושן אף הפכה למקהלת הבית של יד
ושם ,ואורלי וחברותיה היו נוסעות להופיע בפני
מנהיגי עולם בהגיעם לביקורים בארץ.
מיכל זילבר ,מנצחת המקהלה ,היתה לאורלי
דמות חינוכית משמעותית ביותר בשנות
התבגרותה וליוותה אותה עד מותה של מיכל
ממחלת הסרטן.

ייעוד זה הוביל את אורלי לפני  6שנים להצטרף
לצוות "הבית בקיבוץ דליה" ,אשר אותו חלמו
והקימו דרורית ואפרים אברהם לפני שנים
רבות עבור בנם יאיר וחבריו .לימים הפכה אורלי
למנהלת הבית ,אשר מונה  16חברים וחברות
בני  21-55בעלי צרכים מגוונים ,המתמודדים עם
אתגרים רבים" .זהו בית לחיים לצעירים מלאי
חלומות להגשמה" היא אומרת .הדיירים עובדים
במהלך השבוע בחוות
התעסוקה "תלמים"
בקיבוץ מגידו ובשעות
אחר הצהריים
עסוקים בפעילויות
פנאי מגוונות ובשילוב
בקהילת דליה .צוות
הבית מורכב מנשים
נפלאות ומסורות.

אחרי הצבא ,התקבלה אורלי לתפקיד הדרכה
בפנימיית "קדמה" לנוער בסיכון" .אני אוהבת
לקרוא לילדים האהובים האלה נוער בסיכוי .זה
הופך את הסיכון לאתגר ונותן תקווה .להם ולמי
שמלווה אותם".

אורלי ובנה אמיר
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במתן שירות לדיירים ולמשפחותיהם .אני
משקיעה רבות גם בהעצמת הצוות ושימורו
לטווח ארוך ,באופן מקצועי וחם .קהילת דליה
עברה תהליך יפה ורציני של קבלת האחר
וההרגשה היא שהדיירים והבית כבר חלק בלתי
נפרד מהקהילה".

ומאוד אוהב לבוא לגן .אני זוכרת שקבלת הפנים
המהותית של הקהילה אותנו ,היתה בתחילת
תקופת הקורונה ,ביום שישי בו השמיעו צעירי
הקיבוץ מוזיקה משמחת במערכת הכריזה
להעלאת המורל .זה מאוד ריגש אותי ויצר בי
תחושה של קהילה תומכת ומחבקת".

לפני מספר שנים גמלה בליבה של אורלי
ההחלטה כי ברצונה להפוך לאמא ,וכיום היא
מגדלת פה את אמיר ,בנה המתוק בן השנה וחצי
ברמות מנשה.

אורלי מספרת שמאוד אוהבת את חיי הקהילה
בקיבוץ ותשמח לקחת חלק בפרויקטים
קהילתיים ומוזיקאליים…
ולסיום אומרת אורלי בשמחה" :הידד למנשקות!
לתמיכה ההדדית ,העוצמתית והקהילתית!"

"אמיר ואני חוגגים שנה ראשונה בקיבוץ
ומרגישים בבית .אמירי השתלב בגן "פשוש"

אלה הגיבורים אותם אני מבקשת להאיר:
יונה גור
דור המייסדים.
המבוגרים ביותר שבקירבנו.
רובם אנשים בני שמונים וחמש ותשעים ותשעים וחמש.
אלה שאני נפגשת איתם במעגל ההתעמלות.
באים פעם או פעמיים בשבוע לעשות התעמלות.
הגוף כבר לא מה שהיה פעם.
הרגליים כבר צעדו את מרבית החיים.
הידיים כבר ליטפו ואהבו ועשו.
הלב נושא בתוכו מכלול התרגשויותיו,
היום הגוף חלש יותר .עייף .מבוגר וזקן.
אבל הרוח.
הנחישות.
ההתמדה.
ההבנה שמה שנחוץ לגוף,
על אף הכל
הוא תנועה.
אני מצדיעה לכם!
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בצילום :יצירה מתוך התערוכה

משך התערוכה "כחול לבן שחור" של הצייר -פסל :ישראל רבינוביץ הוארך ותהיה
פתוחה עד שבת .26.12.2020
באחת השבתות היפות קיימנו שיח גלריה עם האמן בשלושה סבבים לפי ההנחיות
להמנעות מהתקהלות ,ישבנו על הדשא תחת עץ הזית ושמענו בהנאה מרובה את דברי
האמן .שיח גלריה נוסף מתוכנן .עקבו אחר הפרסום של הגלריה .אפשר גם לתאם איתנו
ביקור מיוחד ,מירי ורנר  ,052-2485391יונית קדוש .052-3864955

חודש מודעות לסרטן השד
מאיה אלימלך
שלום ,שמי מאיה אלימלך אשתו של אור ואמא
לגאיה ויער.

הרתיעה המובנת מנושא שיחה כמו סרטן ,וגם
בגלל הקושי הספציפי שעולה ביחס לדימוי
הנשי שנפגע בעקבות החמרה במחלה.
מצאה חן בעיני הדרך שבה בוחרים
להעביר מסר של מודעות לבריאות
הגוף ,דרך פעילות ספורטיבית
ומעצימה כמו רכיבת אופניים ,ריצה
והליכה .החלטתי להביא בעצמי את
המודעות לכמה אנשים שאפשר,
והכי התאים לי לעשות זאת במעגלי
החיים הקרובים שלי ובדרך שאליה
אני הכי מתחברת .בכל השנים האחרונות
אני רוכבת בקבוצת "בשביל האיילה" ורכיבת
אופניים היא עבורי חיבור אוטומטי לנשיות
ולהעצמה נשית.

רציתי לשתף ולסכם את פעילות
אוקטובר כחודש המודעות
לסרטן השד.
לפני כחודש נתקלתי
בפרוייקט דרך חברות.
זה מצא חן בעיניי והופתעתי
מכך שאצלנו ,ברמות מנשה,
אין סרטים ורודים ומודעות,
לכן החלטתי להצטרף ולהפעיל
את הפרוייקט גם ברמות מנשה.
תודה לאל ,לא היה לי מפגש קרוב עם סרטן
מכל סוג ,אבל מיד התחברתי לרעיון העלאת
המודעות לסרטן השד .זאת משימה חשובה בגלל
היקף המחלה בקרב חוג כל כך רחב באוכלוסייה,
ובו בעת הנושא לא מדובר מספיק ,גם בגלל

גיליתי היענות רבה לפרוייקט .שימח אותי
לראות שהמון אנשים קושרים סרטים ומבצעים
21
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פעילויות ספורטיביות שונות .חלקם העלו תמונות ותוייגו בדף הפרוייקט ,היה כיף וקיבלתי המון
פירגון.
בעתיד אשמח לקחת חלק בפרוייקטים כאלו או אחרים ,וכמובן שאשמח לראות כאלו שיזמו גם אנשים
נוספים באזור .ברמות מנשה יש הסטוריה של עשיה רבה בתחומים אלו ואשמח לראות זאת הולך
ומעצים.
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אפשר לדבר שוב על חיסונים ,בבקשה?
נגה גרשוני עמק
בין גשמי הברכה שהביא עמו חודש נובמבר,
זכינו גם במבול של חדשות טובות – תוצאות של
שלושה ניסויים קליניים שונים שבחנו חיסונים
שונים לקורונה פורסמו .התוצאות היו מרעישות:
שניים מהניסיים דיווחו על מעל  90%הצלחה.
לשם הדיוק 94% ,ו 95%הצלחה! רק כדי לסבר
את האוזן ,מנהל התרופות האמריקאי ()FDA
הציב רף של  50%אפקטיביות ( )efficacyכדי
לאשר חיסון במצב החירום שנגזר מהקורונה.
ממש לפני יומיים קיבל חיסון ראשון אישור רשמי
לשימוש בבריטניה .אני מודה שהתרגשתי – בעיניי
אישור זה בישר את ההתחלה של הסוף.
אני רוצה לעצור רגע כדי להדגיש את ההישג
המדעי והטכנולוגי המרשים .תרופות ובטח
חיסונים דורשים שנים רבות של פיתוח במעבדה
ואחר כך של ניסויים בקליניקה כדי לקבל אישור
לשימוש .כאן מדובר על שנה מאיבחונם של
החולים הראשונים ב !SARS-CoV-2רק בינואר
האחרון רוצף הגנום של וירוס הקורונה ,והנה -
פחות משנה אחרי  -אנחנו עם חיסון חדש ויעיל.
ואני אומרת "אנחנו" כי זו אמנם עבודתם של אנשי
המחקר והרפואה – אבל החיסון הוא לטובת כל
האנושות.
בחיסונים של פייזר ומודרנה מדובר על פריצת דרך
של ממש כי מדובר על חיסוני  mRNAראשונים
מסוגם .מה זה אומר ,בעצם? אתעכב רק לרגע כדי
להסביר באופן כללי איך עובד חיסון:
המערכת החיסנית שלנו מורכבת ממערכת מולדת
וממערכת נרכשת .המערכת המולדת היא לא
ספציפית ויוצרת תגובה חיסונית חלשה יחסית.
המערכת הנרכשת היא מערכת לומדת שיוצרת
תגובה ספציפית לגורמים זרים שחודרים לגוף.
בעוד המערכת המולדת מופעלת באופן מיידי עם
זיהוי של גורם זר ,למערכת הנרכשת לוקח זמן
לייצר תגובה חיסונית ,אבל בעקבותיה נוצר זיכרון
חיסוני .זכרון חיסוני יכול להימשך כל החיים.

המשמעות של הזיכרון החיסוני הוא שברגע
שהגוף ייתקל שוב באותו גורם זר ,המערכת
הנרכשת תיכנס מיד לפעולה עם תגובה חיסונית
מהירה ועוצמתית .על ההיגיון הזה פועל חיסון –
הוא מייצר תגובה חיסונית קלה שמאפשרת את
יצירת הזיכרון החיסוני .בצורה כזאת ברגע שהגוף
ייתקל בפתוגן האמיתי המערכת החיסונית שלנו
תוכל לחסל אותו לפני שתתפתח מחלה קשה.
חיסונים הם אחד מפריצות הדרך החשובות ביותר
של עולם הרפואה ,שבזכותם ניצלו מיליוני חיים
ברחבי העולם במאה האחרונה.
מכיוון שהפתוגנים שאנחנו נתקלים בהם
הם מגוונים ,גם החיסונים עצמם הם מגוונים.
לפעמים כדי ליצור תגובה חיסונית יעילה צריך
להחדיר לגוף פתוגן מוחלש .לפעמים צריך פתוגן
מומת .ולפעמים מספיק חלק מחלבון של הפתוגן
כדי ליצור תגובה חיסונית מספקת .עם חיסון ה
 mRNAמספיק להחדיר את רצף חומצות הגרעין
שמקודד לחלבון של הפתוגן כדי ליצור את
התגובה החיסונית mRNA .הוא הקוד שממנו
מסונתז החלבון .רצף קצר מהגן המקודד לחלבון
מוחדר לגוף ,והגוף עצמו מייצר חלבון (מתרגם,
בשפה מקצועית) ויראלי מהרצף הזה .המערכת
החיסונית מזהה אותו כגורם זר בתוך הגוף
ומייצרת תגובה חיסונית .ה mRNAעצמו מפורק
על ידי מנגנונים אחרים בתוך הגוף שמזהים אותו
גם כגורם זר .חיסון כזה לא ייצור וירוסים חדשים
ולא יכול להדביק אחרים ,כי כדי ליצור וירוס
קורונה צריך עוד  20חלבונים נוספים פלוס מינוס.
הוא כן יוצר תגובה חיסונית ,וכשאדם מחוסן
יפגוש בוירוס האמיתי ,המערכת החיסונית תוכל
להשמיד אותו במהירות וביעילות בצורה כזו שלא
תיווצר מחלה בכלל ,או שתיווצר רק מחלה קלה.
הרעיון של חיסון  mRNAהוא לא חדש ,אבל
היה ספק רב בקהילה המדעית אם הוא יעבוד או
לא .כעת יש לנו הוכחות שהוא עובד .זאת פריצת
דרך אמיתית כי היא תאפשר קיצור תהליכים
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משמעותי בפיתוח חיסונים (חוסכים את שלב
סינתזת החלבון) ,והיא בעלת פוטנציאל יישום גם
במחלות כגון סרטן.

שיאושר ,ושימשיכו לעקוב אחרי הנתונים האלה
אחרי הרישוי .ללא חיסון לא ברור כמה זמן נמשיך
לחיות תחת מגבלות ,בין בידוד לסגר – דברים
שעולים לנו בבריאות ,בנפש ,בפרנסה ,באיכות
החיים.

עד כאן שיעור ביולוגיה ,תודה על הסבלנות.
גם החיסון היעיל בעולם ( )!!!95%הוא חסר
משמעות אם אנשים מסרבים לקבל אותו .תנועת
מתנגדי החיסונים הולכת וגוברת ברחבי העולם
בשנים האחרונות וסומנה כאחת הסכנות הגדולות
של  2020ע"י ארגון הבריאות העולמי .נכון ,זה
קרה לפני הקורונה – אבל זה עוד יותר רלוונטי
עכשיו .אם אנשים יסרבו לקבל את החיסון (ויש
לי תחושת בטן שהרבה מהאנשים שיסרבו לקבל
את החיסון גם מסרבים לעטות מסכות) ,נמצא
את עצמנו בתוך המגיפה הזאת עוד הרבה ,הרבה
זמן .למחיר שלה אנחנו כבר מודעים.

חיסונים הם אמנה חברתית .מטרתם ליצור
חיסוניות בחברה כדי להפסיק את התפשטות
הנגיף .הם מורידים את רף ההדבקה ,מפחיתים
את מקרי החולי ,מפחיתים את חומרת המחלה
ומצילים חיים .הם גם חוסכים כסף ,אבל אם עד
עכשיו לא דיברנו על כסף ,למה להתחיל?
לרב אנחנו מדברים על כך שחיסונים מגנים על
הפרטים החלשים יותר באוכלוסייה .על הזקנים,
על התינוקות ,על החולים במחלות כרוניות.
במקרה של מגפה עולמית החיסון לא רק מגן על
אותם פרטים חלשים ,הוא מאפשר לכולנו חזור
לשגרת החיים שהיכרנו לפני .הוא יאפשר לכולנו
לחזור לעבודה ולהתפרנס בכבוד .הוא יאפשר
לילדים לחזור למסגרות החינוך ,יאפשר לנו שוב
לצאת למסעות מסביב לעולם ,והוא יאפשר לנו
לשוב ולחגוג יחד חגים ואירועים כמו שאנחנו
אוהבים.

שאלת הבטיחות של החיסון היא שאלה חשובה.
יהיו שיגידו שחברות התרופות מסתירות מידע.
יהיו שיגידו ש 22,000נסיינים עם קבוצת ביקורת
לא נותן מספיק מידע ,וששלושה חודשים זה לא
זמן מספיק כדי לדעת באמת עד כמה זה בטוח.
מנקודת המבט שלי ,החיסון הוא חיוני כדי לחזור
לשגרת חיינו .ממה שראיתי בעיתונות המקצועית,
תופעות הלוואי נדירות וקלות יחסית .ואני סומכת
על מנהלי התרופות ברחבי העולם שיבדקו לעומק
את היבטי הבטיחות והיעילות של החיסון לפני

במהלך תשעת החודשים האחרונים הבנו כולנו
עד כמה חשובה הקהילתיות והלכידות החברתית
בימי הקורונה .הבנו את החשיבות של קהילה
קטנה .צוות צח"י הנהיג מדיניות שמרנית
וקפדנית מאוד במטרה לשמור על הבריאות של
כולנו .הרשינו לעצמנו להיות קצת יותר מחמירים
כשהיה צריך ,וזה איפשר  -לי לפחות  -תחושת
בטחון גדולה יותר בתוך הקיבוץ .אני מקווה
שנמשיך לפעול יחד כקהילה כדי לאפשר חזרה
לשגרה מהירה ובטוחה .אני מקווה שנוכל להמשיך
לתת אמון בצוות צח"י קורונה ,לקבל על עצמנו
במקרה הצורך צעדים מחמירים יחסית ,מתוך
הבנה שבריאותה של קהילה נמצאת באחריותה
של הקהילה כולה .המבחן האמיתי שלנו כקהילה
יגיע יחד עם החיסון.
אנחנו אמנם בתחילתו של הסוף – אבל הדרך עוד
ארוכה .בואו נעשה אותה יחד.

צילום :נגה גרשוני עמק
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ברכות לאסנת אלדר עם הסמכתה לרבנות

ברכות ללוצ'ו עם צאת ספרו בתירגום עברי

ברכות ליוסי פסואה עם שובו לשיקום בבית
מזל טוב ללין ועמית פורת
להולדת הנכדה אמילי
מזל טוב לשירלי וחן סטרוגו
להולדת הבן ריף ,אח לשחף וים
צילום :יובל פלג

ברכות ליובל פרנס על זכייתו
כאלוף הארץ באופני שטח
לגילאי 10-12
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עם זכרם
				
גבי ורנר
				
יצחק זקס
				
עליזה הרץ
			
ישעיהו (צפ) טיכאור
				
נורקה פלך
				
יעקב פלך
				
גרט המרשלג

		
י״ד בכסלו תשמ"ג
		
י״ז בחשון תשנ"ו
		
כ״ח בכסלו תשס"ב
		
ג׳ בכסלו תשע"ה
		
כ״ד בחשון תשע"ו
		
י״ב בכסלו תשע"ו
		
ד׳ בכסלו תש"פ

30.11.1982
10.11.1995
14.11.2001
25.11.2014
6.11.2015
24.11.2015
2.11.2019

				
רות גבעון

		
כ״ז בכסלו תשל"ג

3.12.1972

				
יצחק יהלום
			
צבי (הניק) אופניר
				
קלרה מטלון
				
שרה היימן
				
מאיר רץ
		
אליהו (אליאס) ברגיל
			
אריה (אריכא) עדי
				
לאה רבהן
				
משה לנדקר
				
סטפי יניסקי
				
רחל רונן
				
ורה יורדן
				
רות גבעון

		
י״ז בכסלו תשמ"ג
		
כ״ו בכסלו תשס"ג
		
ד׳ בכסלו תשס"ו
		
י״ב בכסלו תשס"ו
		
א׳ בטבת תשס"ז
		
כ״א בכסלו תשס"ט
		
א׳ בטבת תשע"א
		
ט״ז בטבת תשע"א
		
כ״ד בכסלו תשע"ב
		
ה׳ בטבת תשע"ב
		
י״ב בטבת תשע"ד
		
י״ג בטבת תשע"ו
		
ט״ו בכסלו תש"פ

3.12.1982
1.12.2002
5.12.2005
11.12.2005
21.12.2006
18.12.2008
8.12.2010
23.12.2010
20.12.2011
31.12.2011
15.12.2013
25.12.2015
13.12.2019

לחיים לינטרנרי וכל המשפחה במות אחותו טינה

לגאולה וכל משפחתה במות אחותה רותי
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צילום :ענר דודאי
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