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משולחן העריכה
עלון זה מוקדש ליום ההולדת ה  72של רמות
מנשה.
עת שמחה מוזרה לנו .רבים מאיתנו ספונים
בבתים בבידוד .יש המתמודדים עם המחלה
שהתפרצה אל חיינו ,אל עולמנו ,וגורמת
לאינספור שינויים באורחות החיים .המתח
באוויר רב .נגיף בלתי נראה זורע מבוכה ודאגה
ופחד.
החלמה מהירה לחולים .אנו עוטפים את כולכם
באהבה ודאגה.

אמון מוחלט בהנהגה..
אבל בימים אלה מתרחש שינוי .האזרחים לא
מוכנים יותר לקבל את המצב הזה .מיום ליום
ברור ליותר ויותר אנשים ,שהמדינה מובלת אל
אסון .יותר ויותר אנשים יוצאים אל המחאה.
יותר ויותר אנשים ,מכל גווני הקשת החברתית,
הלאומית ,הדתית והעדתית יוצאים מהבית עם
תקווה בלב לשמור על המדינה שכולנו כל כך
אוהבים.

זכינו להיות בידיים אחראיות ,דואגות ומנחות.
זאת הזדמנות להביע הערכה לצוות המוביל שלנו
ולדר' נגב על ניהול רגוע ורציונאלי של המשבר.
על ההערכות המהירה ,ההחלטות השקולות
והדיווחים הברורים .וכל זה כל כך מנוגד לאופן
שבו מנוהל המשבר ברמה הארצית.
מחוץ לבועת הקיבוץ אנו חווים כאוס מוחלט.
מדינת ישראל מנוהלת היום על ידי אדם אחד
נאשם בפלילים ,שריכז בידיו בצורה מסוכנת את
מרבית השררה ,ופוגע באופן שיטתי במוסדות
השלטון ,תוך שהוא משסה אותנו איש באחיו,
מפלג את העם ומפורר את הרקמה האנושית,
שהיא החוסן הלאומי שלנו.

בעלון זה יש ביטוי ליום ההולדת של הקיבוץ,
בהרבה ברכות .יצרנו מקבץ שאלות זהות לכולם
ונתנו לאנשים לענות עליהן כברכה לקיבוץ.
חלק בירכו בפורמט שהוצע ,אחרים העדיפו דרך
עצמאית.
יש ביטוי לתקופה בעלון ,בחלק מהיבטי החיים
עם קורונה.
יש ביטוי למחאה בדברים ותמונות.
ובין לבין – גם מדורים קבועים בעלון ,ודברים
נוספים.

מאחלות לכם קריאה מהנה ומעניינת
אפרת ,לילך ,יונה ומירב.

משבר הקורונה מנוהל באופן נורא .מיליון
מובטלים .אלפי חלומות שנופצו לרסיסים ,אבדן

צילום :ענר דודאי
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ברכה לקיבוץ מועדת הותיקים
ציפי באום
אנחנו ,הותיקים ,רוצים לברך את הקיבוץ ביום הולדתו ה .72
לצערנו ,חג הקיבוץ יהיה שונה השנה מכל החגים שהכרנו,
בשל נגיף הקורונה ששינה את מהלך חיינו הרגילים ,וכמובן את
חגיגות הקיבוץ.
אנו מודים לכל המתנדבים ,מהנוער ועד המבוגרים ,שהתגייסו
לעזור לקהילה הותיקה.
מודים על הפרח ביום שישי ,על חלוקת היין והברכה לחג,
על העזרה בקניות ,על טלפון מתעניין מדי פעם,
על ברכות ושירה בימי הולדת ,90
על עזרה בתיקונים קלים בבתים ועל עוד ועוד ועוד...
נודה לכל חברי צח"י ,לדר' נגב ,לעידית ,לרוני,
לצוות המרפאה ,על שהיו קשובים לצרכי הותיקים
ובכל עניין פעלו לתת מענה.
חוסנה של קהילה נמדד ביכולת שלה לדאוג לכל הקהילה,
גם לאוכלוסיית הותיקים שבה.
אנחנו בהחלט קהילה חזקה ותומכת!
חג קיבוץ שמח ,למרות הקורונה!

קהילה
רינה ט׳

היום כולם מודעים ליתרונה של קהילה ,ובייחוד קהילת קיבוץ,
ובייחוד קהילת רמות מנשה!
...ואני כל כך מודה לקהילה שלנו ,היום כמו תמיד,אך במיוחד בימים טרופים אלו.
אני נתקלת בחברים טובים שמוכנים לעזור בכל דבר ובכל עת.
אני מאחלת לכולנו בריאות
ומייחלת לימים יפים ושנדע להעריך את קהילתנו.
חשוב לזכור להאיר ולהעיר כשצריך ,וחשוב איך!
חשוב לזכור לומר מילה טובה על עבודת נבחרנו.
כך בונים קהילה שכייף לחיות בה
באהבה
צילום :לבנה שני
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יום הולדת  72לרמות מנשה
אביטל נתנזון שריד
איזו חגיגה עורכים לציון צעד ששינה את חייך?
בקיץ  ,2010ארזנו ,וארזנו ,ועוד קצת ארזנו
ושוב חזרנו לאסוף את מה ששכחנו באריזות
הקודמות ,ופינינו את הדירה החיפאית שלנו
בכרמל ,שצפתה אל הים.
כמו בכל הריון ,הסתובבתי עם בטן גדולה ויחד
עם אורן התחלנו לארגן מחדש את חיינו .שחר
היה בן כמעט  4ונכנס לגן שפירית .הגנים היו
חלק חשוב בהחלטה לעבור לפה ...נפעמתי
מהגודל ,החצר ,הטיולים...
זה היה סופו של תהליך ארוך של חיפוש מקום
חדש עבורנו לגור בו .ראינו המון מקומות עד
שהגענו לרמות מנשה .אהבנו את האזור ,את
רעיון הקהילה ואת הקרבה היחסית לחיפה.
כעבור כמה חודשים ,אופק הפך לבן המשפחה
הראשון שנולד פה ,וזה כמעט היה ממש בקיבוץ
כי הלידה התפתחה במהירות והראש כבר בצבץ

בבית .הילד רצה להיות קיבוצניק מלידה!
בעשר השנים האלה מצאתי עצמי כל פעם
מחוברת יותר ויותר למקום .כל פעם מכיוון אחר.
דרך הרגליים ,הכרנו את האזור .שמענו על הסלע
הגדול לא מעט עד שסוף סוף גילינו את פינת
החמד הזו ...ואח"כ סיור קטן לעין מחוללים,
ופיקניק בנחל גחר .וכשהגיע זמן התורמוסים
חשבתי ,בחיי ,זכיתי ,אני גרה במקום מקסים .אם
הייתי צריכה לבחור צמח שמייצג את הקיבוץ
הייתי בוחרת אותו .כי זה צמח יפה ,וסגול זה
צבע שמח ,שמורכב מאדום וכחול ,כמו שהקיבוץ
הוקם על ידי יוצאי פולין ויוצאי דר' אמריקה.
ידוע ששילובים כאלה מולידים את התוצר הכי
שווה!!
דרך פעילויות ומערכת החינוך ,הכרנו את
המשפחות ,הנערים ,הילדים ,הותיקים .מארג
אנושי פועם ,מעניין וכייפי .מפה לשם ,מצאתי

משפחת שריד
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עצמי מגשימה חלום ישן ועולה על הבמה,
בתיאטרון אזורי עם צוות מוכשר שלא מעט ממנו
הגיע מהקיבוץ.
מתישהו שמעתי על אפליקציה שמאמנת אותך
במעבר מהליכה לריצה .אמרתי ננסה ...יצאתי
לכביש הגישה ,עוד לא היה שביל מסודר ,רצתי
והלכתי לסירוגין בשוליים .אחרי תקופה מצאתי
את עצמי כבר רצה לאורך כל הדרך ומשם
משתתפת בריצות שטח ארוכות יותר באזור.
מגלה עוד ועוד שבילים ,והטבע לא מפסיק
להפעים .עכשיו כבר אין עוררין בכלל ,בחרנו לגור
באזור הכי יפה בארץ והבונוס  -גיליתי גם אנשים
טובים באמצע הדרך.
הגיעו חגיגות השבעים לקיבוץ ,אנחנו בהופעה
שכוללת צעירים וותיקים ,זמרים ורקדנים
ושחקנים וסרטונים .איזה כיף ואיזו גאווה להיות
חלק מקהילה מדהימה שכזו .קהילה שיודעת
לשמוח ולחבק .לזכור את העבר ,לחבק את
ההווה ולצפות קדימה לעתיד .השנה ,כחלק

מצוות שבועות עמדה לפנינו משימה לא פשוטה
 איך מביאים את החג הכל-כך קיבוצי הזה לידיביטוי בימי קורונה ...אחרי הרבה ישיבות ודיונים
יצאנו במסע משאיות ברחבי הישוב .היה שוב
מרגש לגלות שבמקום שיש מוזיקה ,ריקודים,
אנשים וחג ,יש שמחה וחברותא.
כששאלתי את בני מה הוא היה רוצה לתת
לרמות מנשה כמתנה לכבוד יום ההולדת הוא
ענה :בית קולנוע .שיהיה לאנשים מקום להתכנס,
לצרוך תרבות וגם עבודה לאנשי האזור .אני
מדמיינת מעין אמפי פתוח שבו יושבים ורואים
סרטים בלילות הקיץ ביחד .אבל מה שבאמת
הייתי מאחלת לכולם פה ברוח הימים האחרונים,
זו בריאות .בריאות טובה .ובזמן שהבריאות
קצת פחות טובה ,אני מאחלת לכולם שכנים
וחברים טובים כמו שגיליתי שיש פה בקיבוץ ,כי
לאכפתיות הזו אין מחיר ואין תחליף.

יום הולדת שמח רמות מנשה!

ברכה ליום ההולדת

חני ויגאל

חני ויגאל בן חיים
כבן הקיבוץ ,מקבוצת סלע,
קבוצת הבנים והבנות הראשונה בקיבוץ,
ים של ברכות לרמות מנשה המקסימה שלנו ,בת ,72
מי היה מאמין?!
כאן נולדנו בחיק הגבעות העגולות היפיפיות שלנו
אמא אומרת :כשבאנו ב  1948היו כאן רק קוצים ואבנים.
היום זה גן פורח .בית .מקום שעובר מדור לדור.
המתנה האמיתית כולה כבר כאן.
חבקו אותה ושימרו עליה לדורות!
בריאות ואריכות חיים בתקופה רבת תהפוכות.
משעמם לא יהיה לנו!
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רמות מנשה בתקופת הקורונה

אז ככה זה מרגיש...
דברים שפירסם יונתן ניר בפייסבוק15.7.20 ,
אז ככה זה מרגיש כשמה שפחדת ממנו קורה לך.
כשחוסר הוודאות הופך לוודאות.
כשמה שסיפרו לך חמישה חודשים ,שחייבים
להימנע ממנו ,להתרחק ,להישמר ,לעטות
מסיכה ,להקפיד על ריחוק חברתי ,לשטח את
הגרף ,להטיל סגר ,להישמע להוראות...
ככה זה מרגיש כשזה פוגש אותך סוף סוף.
כשנכנסים לסטטיסטיקה ומסתכלים על הקורונה
מבפנים.
***
הבשורה הגיעה אתמול אחר הצהריים והיא
חיובית.
אין לי יותר מה לפחד להידבק כי נדבקתי.
כמו גם שאר בנות משפחתי (למעט בת אחת
שיצאה שלילית  -נפלאות הן דרכי הקורונה).
ארבלי בת החמש בכתה נורא כשסיפרתי לה
שהיא חולה בקורונה .היא אמרה שהיא מפחדת
למות.
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אמרתי לה שגם אני קצת מפחד למות ,אבל
הבטחתי לה שזה לא יקרה בקרוב והיא נרגעה.
והלכה לשחק באוהל שפתחנו במרפסת.
ומאז ,כמו בהרבה מקרים בחיים ,ההתמודדות
קלה יותר מאשר הפחד מפניה.
רובנו מרגישים טוב ,מחובקים על ידי הקהילה
שלנו והמשפחה מרחוק ומקווים להבריא בקרוב.
***
החקירה האפידמיולוגית לא הביאה לתוצאות.
אין לי מושג ממי ומתי נדבקתי.
מהרגע שהופיעו תסמינים (קלים יחסית תודה
לאל) ,נמנענו ממגע עם העולם החיצון .מה שלא
בטוח יעזור ,למי שפגשו בנו יום-יומיים לפני
הופעת התסמינים.
במילים אחרות  -לי לפחות נראה שאיבדנו
שליטה על המגפה ,ואולי גם קצת על
הפרופורציות.
 350נפטרו בחמישה חודשים מקורונה.
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התערערו.
מישהו מרוויח מהפניקה הזו .מישהו
נהנה מהפחד.
בוא נשאל את עצמנו מי?
התקשורת  -וודאי .פחד מביא אחלה
רייטינג.
הממשלה והעומד בראשה (שבמקרה
מתנהל מולו בימים אלה משפט פלילי)
 ביג טיים.בעלי ההון והשררה  -בטח .הם תמיד
מרוויחים כשיש דם ברחובות.
ומי מפסיד?
יונתן ניר והבנות
האזרח הקטן שנאלץ לשלם בגדול.
שהולך למילואים ,וסופר את הכסף
 .350כל אחד מהם עולם ומלואו והלב נשבר.
שאין .ומחכה לאיזה משיח שקר שיבוא להציל
אבל בואו לא נשכח שבאותה תקופה הבריאו
אותו.
הרבה יותר.
ולדעתי  -אם כבר נגזר עלינו להידבק  -אז
שבאותה תקופה מתו בישראל הרבה יותר
אולי עדיף עכשיו .הרי הגל השלישי יגיע יחד
אנשים ממחלות אחרות.
עם השפעות של החורף ,ואז זה יהיה עוד יותר
שבאותה תקופה איבדו כה רבים את פרנסתם.
מסובך.
את מפעל חייהם.
פורסם ב  15.7בפייסבוק
שבאותה תקופה יסודות הדמוקרטיה שלנו

כמה הרהורים על הקורונה
דברים שפירסם יונתן ניר בפייסבוק20.7.20 ,
נעזוב אותן כרגע.
מה שבטוח ,הוא שהעולם של אחרי הקורונה,
יהיה עולם אחר לגמרי מזה שהכרנו .זה כבר ברור
לכולם.
יש סביבה כל כך הרבה אינפורמציה ודיס-
אינפורמציה ,כל כך הרבה דעות ועמדות
ואנרגיות מכל הסוגים...
אז תאמינו לי שכשיום אחד כל הדבר הזה
נוחת אצלך בבית ,עם הילדה האסטמטית שלך
(שתהיה לי בריאה ,אהבת חיים שלי) זה מפחיד
מאוד...
נכון ,אמרתי לכולם השבוע בטלפון שהכל בסדר,
וגם בבית ניסיתי להיראות אמיץ  -אבל האמת

כמה הרהורים על הקורונה מהיכרותי האישית
איתה ,כחולה מאומת מספר ( 42422סתם
המצאתי מספר) ,מזה כשבוע...

הקורונה היא פחד
הקורונה היא אירוע בקנה מידה גלובלי ,עצום,
שאני לפחות לא זוכר משהו דומה לו...
היא השתלטה על סדר יומם של מיליארדי בני
אדם ,למשך חודשים ,ומתי תעזוב אותנו ? איש
אינו יודע...
כלכלית ,רפואית ,חברתית  -נדמה שאי אפשר
להפריז בהשפעתה של הקורונה על החברה
האנושית.
יש לה גם השפעות סביבתיות מצויינות  -אבל
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היא שבפנים שקשקתי.
בייחוד בימים שבהם היה לי ממש קשה לנשום,
חוש הריח והטעם נמחקו ,וגלים של חולשה
תקפו אותי שורות שורות עם חום שעולה ויורד.
זה מפחיד  -ופחד כידוע לא טוב לבריאות...
זו ההזדמנות להודות לכל כך הרבה אנשים
טובים שהיו שם בשבילנו במילה טובה ,עזרה
והתעניינות.
כמה חשובה הקהילה לאדם בעת משבר.

והטכנולוגיה והוא מערער את יסודות
הציביליזציה שבנינו.
עולם גלובלי רצינו ? קיבלנו .אבל קצת אחרת.
וכל חוסר הוודאות הזה מחבר אותנו למשהו
עתיק יומין.
ממש כמו שאבותינו ואבות אבותינו לא ידעו מה
יהיה ,כך גם היום  -למרות כל המסכים ששמנו
בינינו לבין המציאות ,למרות כל הכסף והכוח
שהשגנו  -גם היום אנחנו לא יודעים מה יהיה.
וזה בסדר .זה המצב הטבעי.
אנחנו חוזרים קצת למצב הטבעי שלנו וזה לא
רע.

הקורונה היא חוסר וודאות
בניגוד למלחמות שהן מעשי ידי אדם ,כאן יש
גורם טבעי שהגיע מן החוץ  -כמו איזה חיזר
מעולם אחר  -והפך את חיינו מן הקצה אל
הקצה.

הקורונה היא תקווה לשינוי
כה רבים מאיתנו נדרשים לחשב מסלול מחדש
באינספור תחומים של החיים ,וכל זה
בתוך הקורונה מובילה לשינויים רבים כל
כך אצל אנשים רבים כל כך באותו הזמן.
תקופה קצרה מאוד.
ולכן ,הקורונה מכילה בתוכה אנרגיה
אדירה של שינוי.
הזדמנות פז ממש עבור כל אחד ואחת
מאיתנו לשנות משהו בחייה או בחייו.
עכשיו ,יש בי צד שלא משלים עם
המשפט הזה שכרגע כתבתי.
הרי הקורונה הרגה כבר מאות אלפי
בני אדם ,רבים מהם אנשים טובים שלא
הגיע להם או לבני משפחותיהם שימותו.
בטח לא ככה.
איך אפשר לכתוב עליה משהו חיובי ?
אבל זה בדיוק הטריק של הקורונה.
היא מזכירה לנו שוב ושוב ושוב ושוב את המוות
שיום אחד יגיע גם אלינו.
את המוות שאנחנו בדרך כלל מעדיפים להדחיק.
כמו בספרו של קסטנדה ״משנתו של דון חואן״
 הקורונה היא ״העורב האפור״ שמלווה אותנובחיינו ,ומזכיר לנו את המוות שמלווה אותנו גם
הוא .וכאן בישראל ,אם תשימו לב ,יש לא מעט
עורבים אפורים גם בימי שגרה...
הקורונה מרסקת את הציניות גם בקשר לזה.

ארבל ניר ומתנה לעידוד החולים ,שקיבלה המשפחה מהקיבוץ

היו מגיפות קשות ממנה ,אבל אף אחת מהן,
אפילו כאלה שהרגו הרבה יותר מהקורונה ,לא
הועצמה על ידי התקשורת ,הרשתות החברתיות
והאינטרנט כמוה.
את הקורונה אי אפשר לנצח ברובים ובתותחים.
אי אפשר להילחם בה .מקסימום לשמור על
ריחוק או סגר או למצוא חיסון .זה מזכיר לנו את
האמת שקצת שכחנו  -אנחנו לא מעל הטבע
אלא חלק ממנו.
הוירוס הזעיר והחמקמק הזה מלמד אותנו
חתיכת שיעור בצניעות ובמגבלות הכוח
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הקורונה היא חוסר וודאות...
אבל אז ,מתוך חוסר הוודאות הזה ,מתוך חוסר
השליטה המוחלט שהיא שמה אותנו בתוכו,
מתוך הקושי והכאב ,הבדידות והחולי ,נולדת
האפשרות ,של כל אחד ואחת מאיתנו לעצב
לעצמו/ה סיפור חדש ,לשנות ,לשאול את עצמנו
באמת ,כאינדיבידואלים וכחברה:
מי אנחנו ? מי אנחנו רוצים להיות ?
מה באמת חשוב לנו ? מה משמעותי ?
הקורונה מנקה את השולחן ונותנת לנו הזדמנות
למצוא את הטוב שבנו ולהאמין בו שוב .היא
מכריחה אותנו לחפש תקווה.
ותקווה כידוע  -טובה לבריאות !
טוב ,קשקשתי מספיק...
ככה זה כשאתה חולה קורונה .פתאום יש זמן.
שתהיו לי בריאים  -ואם חליתם  -זה לא תמיד
חייב להיות סוף העולם .זה יכול להיות אולי -
התחלה של משהו חדש.
בדרך להחלמה...

מתנות ששלח הקיבוץ לחולי הקורונה
ולד״ר נגב

היא מורידה את המסך הזה.
רובנו ילדים מפוחדים ,חסרי וודאות וביטחון
לידה.
אפשר לנסות לעשות בה שימוש ציני  -אבל אני
מאמין שגם זה לא ילך .היא פשוט חזקה מידי.
אנחנו מנסים לקבל תשובות לגביה ,להבין מה
נכון ,ובייחוד איך ומתי זה ייגמר כבר אבל זה
כמובן נידון לכישלון ...כי כאמור בסעיף - 2

קטע מתורגם מספרדית שהביא יחזקאל לדפוס:
יום אחד ילד אומר להוריו" :אני כבר יודע מה ארצה להיות כשאגדל"...
ארצה להיות סבא!!״
ההורים שאלו למה?
הילד השיב " :משום שהסבים תמיד בבית כשאני בא לבקר אותם,
יש להם זמן לראות טלוויזיה וגם כדי לשחק,
יש להם כסף לקנות לי ממתקים וגלידות וגם עושים ריבות
מתוקות ,יש להם רכב ואפשר לטייל ביחד ,מאזינים למוזיקה,
נחים אחרי ששיחקנו ,יודעים המון דברים ,מנשקים ומחבקים
אותי ומרגיש שאוהבים אותי  .לכן ,אני רוצה להיות סבא!!!!!
ללא ספק ,המקצוע המועדף :להיות סבא!!!...
איחולי ברכה לכל הסבים הקוראים שורות אלה!!!
אושר גדול מקנן בליבם של הסבים הקוראים דבריו של הילד!!!
נכדים זאת ברכה מהשמיים!!
תפיצו מסר זה לכל סבא שאת\ה מכיר\ה ,אם הוא סבא טוב
בודאי שישמח לקרוא שורות אלה,
ואם הוא לא כזה ,אולי קטע זה יסייע לו לחשוב על כך.
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מגפה ועוד מגפה
נגה גרשוני עמק
בעוד האנושות כולה (כמעט) נמצאה בבידוד
חברתי במטרה לעצור מגפה אחת ,מגפה
נוספת ולא פחות מסוכנת השתוללה לה –
וממשיכה להשתולל .ביושבנו מבודדים ,מחוברים
לאינטרנט ,אנחנו ,כולנו ,מעבירים באופן ויראלי
לא פחות את מגפת הדיסאינפורמציה .שקרים,
חצאי אמיתות ,פרשנויות שגויות וסתם תמונות
לא קשורות מועברים בין אדם לאדם ,מטלפון
למחשב ,בקצב ששם את הקורונה הרחק מאחור.
הדיסאינפורמציה ממסכת ומסווה את האמת,
זורעת פאניקה וחוסר אמון ומלבה את תאוריות
הקונספירציה.

בחיי שלא התעמקתי בפרטים)? תקשרו צלחת
תאים לעמוד תקשורת ותראו אם התאים
מפתחים קורונה (או סרטן) .ספוילר :הם לא.
גם אם תחכו שנה .קורונה זה וירוס ,הוא מועבר
ממאכסן למאכסן ,לא עובר מעל גלי האתר.
תמנעו את ההידבקות בקורונה על ידי שינוי
תזונתי! המממ ...לא .אין שום הוכחה ששינוי
בתזונה ישנה את מידת החומציות של הגוף
שלכם ,בטח לא ברמה שיכולה להרוג וירוס.
שתייה של חומצה הידרוכלורית כנראה תהרוג
את הוירוס ,אבל גם את המאכסן (=אותכם).
נראה לי שכבר עדיף לחלות בקורונה .ומה לגבי
אקונומיקה? אפילו טראמפ אמר! ובכן ,למדתי
מושג חדש לאחרונה –  .woozleismמשמעותו
שאנשים נוטים להאמין למשהו אם הם שומעים
אותו ממספר מקומות שונים ,מה שכמובן לא
מעיד על אמיתותו .אז העובדה
שראיתי בפייסבוק "דיאטה
מיוחדת" ,וגם קיבלתי אותה
בשתי קבוצות וואטסאפ שונות
ובסוף גם נשיא ארה"ב אמר את
זה בשידור חי לא הופכת את
שתיית חומר הניקוי למוכחת
עובדתית או אפילו לכדאית.

חייבים לעצור את רשת ה !5Gהוזמנתי
לקבוצת פייסבוק זו באמצע מרץ דרך "חבר"
פייסבוקי שכנראה מעולם לא קרא דבר
ששיתפתי על הקיר שלי .אני אפילו כבר לא

זוכרת מה טענו אנשי ה ,5Gאבל זה חיבר באופן
פנטסטי והזוי בין רשת התקשורת החדשה
שפורסים בעולם ,וירוס הקורונה ,ביל גייטס
והאילומינטי .שלל של פירסומים וסרטונים
הופקו כדי להפיץ את הבשורה ,כמה אירוני ,מעל
אותה תשתית רשת מהירה לה התנגדו.
כתאוריית קונספירציה ,תאוריה זו חלשה
במיוחד .למה? כי אפשר להפריך אותה .אתם
טוענים שרשת ה 5Gגורמת לקורונה (או לסרטן,
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וירוס הקורונה הונדס במכוון
במעבדה סינית במטרה ל...
(השלם את החסר כראות
עיניך!) זה ,אני מודה ,קצת יותר
קשה להסביר .אני לא וירולוגית ולא מהנדסת
גנטית אבל יש כמה נקודות שאפשר לציין כדי
להראות כמה האפשרות הזאת לא סבירה.
נתחיל מזה שהסינים הם גנטיקאים מבריקים,
הם עובדים חרוצים מאוד וחדורי מטרה .כלומר
– לחלוטין יש להם את היכולת להנדס וירוס
(ולא רק להם) .אבל בשביל שהוירוס יהפוך
מדבק בבני אדם ,צריכה להתרחש בו מוטציה
(טעות גנטית) שנותנת לו את היכולת הזאת .רב
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המוטציות שמתרחשות באופן טבעי מחלישות
את הוירוס ,ולכן מוטציות שנותנות יתרון
הישרדותי הן נדירות .השינוי שחל בפועל בוירוס
הקורונה הפתיע גנטיקאים כי על פי כל מודל
ואלגוריתם שקיים בעולם – הוא לא אמור היה
לתת לוירוס יתרון הישרדותי .ולכן ,אף גנטיקאי
לא היה מהנדס וירוס בצורה כזו .הטבע הוכיח,
שוב ,שהוא חכם ומתוחכם מאיתנו.

שיהיה! נכון ,לא הגענו לעשרת אלפים מתים
ואולי לא רק בגלל שננקטו כל הצעדים הללו.
אבל ,זה לא בדיוק משהו שאפשר לבדוק ,נכון?
אי אפשר לחזור אחורנית בזמן ולראות מה היה
קורה אילו לא סגרו את המדינה .מספרים לא
משקרים .הוירוס התרבה בדיוק כמו שביבי
טרח להסביר לנו במופעי הגוועאלד – בטור
הנדסי :אדם אחד הדביק שלושה ,שלושה
הדביקו תשעה ,תשעה הדביקו  27וכן הלאה.
השינוי בעקומה התחיל רק אחרי שהוכנסו
צעדים מרחיקי לכת .ואני די בטוחה שבאיטליה
ובארה"ב זה היה נורא מכפי שחזו( .בעיקר כי
בארה"ב חזו שהוירוס יעלם "פוף! כבדרך נס!").
הכלכלה הייתה נפגעת בכל מקרה ,המשתנה
היחיד היה מניין המתים.

מסובך ,נכון? זו גם לא הוכחה – זו הוכחה על
דרך השלילה .אבל ככה המדע עובד :לא מוכיחים
היפותזה (ניחוש מושכל) ,פשוט מפריכים כל
היפותזה אפשרית אחרת .אז למה לא להאמין
לתאוריה ה"פשוטה"? פשוט ,כי היא לא נכונה.
חשוב לזכור גם שאחת למאה שנים בערך
המוטציות האלו הופכות למגיפה עולמית.
כלומר ,כשביל גייטס חזה שיקרה משהו כזה –
זה לא בגלל שהוא מימן את הנדסת הוירוס ,זה
בגלל שהוא יודע לקרוא מגמות היסטוריות (או
מקשיב לאנשים שמבינים בזה) .כשברק אובמה
דאג אחרי מגפת ה SARSלהקים גוף ממשלתי
עם נציגויות בכל רחבי העולם במטרה מפורשת
לתת מענה מהיר ומיידי להתפרצויות כאלה ,הוא
לא היה חלק מקונספירציה – הוא פשוט הקשיב
למומחים שאמרו שדברים כאלה קורים.
הצעדים שננקטו היו מוגזמים! לא צריך היה
לסגור את כל המדינה! לא הגענו לעשרת אלפים
מתים! בשום מקום זה לא נורא כמו שחשבו
משפחת בנימין נהנים בבריכה
עם המתנה מהקיבוץ
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סקרתי בקצרה חלק מהמידע המבלבל
שמסתובב שם בחוץ ,אבל יש עוד הרבה ,הרבה
מאוד .אז מה עושים בקשר לזה? בואו נתחיל
מ"לא להפיץ" .אם אתם לא בטוחים ב 100%במה
שנכתב – אל תעבירו את זה הלאה .אם אתם לא
רופאים – אל תחלקו עצות רפואיות .אם אתם
מסתקרנים ,ורוצים לדעת עוד – תחקרו את
הנושא :תשאלו אדם שמבין ,תפתחו ספר לימוד,
תקראו באתר *מהימן* .אני מזמינה אותכם
להכיר אתרים כמו  irrelevantו snopesכדי לדעת
אם מדובר במקרה אמיתי או עוד אגדה אורבנית.
גם "מדע גדול ,בקטנה" ומכון דוידזון טובים
אם בא לכם לקבל הסברים מבוססי עובדות
ממדענים אמיתיים .אנחנו
יכולים לשטח גם את העקומה
הזו!
ובינתיים – תשמרו על עצמכם.
הקורונה תהיה חלק מהחיים
שלנו עוד הרבה זמן (ואני ממש
אשמח אם יתברר שאני טועה).
ההגבלות הוסרו ,אבל זו לא
סיבה לשאננות .חיבשו מסכה
שמכסה את האף והפה –
מתחת לסנטר היא לא תורמת
לכלום .הקפידו לרחוץ ידיים
ולא לגעת בפנים ושמרו על
ריחוק חברתי.
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דיווח מהשטח – שכבת הוותיקים
הביאה למערכת :מדי פפו
שמחים לבשר על מספר התחדשויות בתחום זה:
• ארגון הסעות וליווי באחריות מדי פפו .פועל ביעילות רבה.
• מערך התנדבותי לקניות -באחריות מדי .צורך זה עלה בעקבות הבידוד שנגזר על עובדי הכלבו.
• התעמלות ,פעמיים בשבוע ,בהדרכת רחלי קליין ובשיתוף ורדה קליין שמעבירה "טיפ בריאותי".
מתבצע מתחילת החודש.
• מפגשי שירה בציבור עם מובילי שירה שנכונים להתנדב לכך ,נדחה מעט בגלל אילוצי הקורונה.
• מפגשים עם מנהלי הקיבוץ ,לעדכונים והבהרות .נדחה מעט בעקבות הקורונה.
• עוד בקנה -משחקי חברה ,הדרכה על מחשבים ועוד...
נשמח לשיתוף פעולה ומוזמנים להעלות רעיונות נוספים.
מאחלים בריאות מירבית ומיטבית לכולנו.

חג שמח!

הותיקים בפעילות
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מברכים את רמות מנשה

כמה שנים אתה ברמות מנשה? 70
מה הכי רמות מנשקי בעיניך? כל מה שרמות מנשקי זה אני.
(בשביל להבין אמירה זו צריך לקרוא את הספר של לוצ'ו שייצא עוד
מעט בעברית).
מה אתה הכי אוהב ברמות מנשה? את החלק שלי בקיבוץ.
אם רמות מנשה היה צמח או בעל חיים – מה הוא היה?
יונה .נוטה תמיד לטוב.
אם יכולת ,מה היית מביא מתנה לרמות מנשה לכבוד יום ההולדת?
חברים נוספים

כמה שנים את ברמות מנשה? 24
מה הכי רמות מנשקי בעיניך? גן עדן
מה את הכי אוהבת ברמות מנשה? את לוצ'ו
אם רמות מנשה היה צמח או בעל חיים – מה הוא היה? תוכי יפה .יודע לשיר.
מתקרב אל חלוני
אם יכולת ,מה היית מביא מתנה לרמות מנשה לכבוד יום ההולדת?
זר פרחים יפים מאוד

כמה שנים את ברמות מנשה?  55שנים ברמות מנשה.
מה את הכי אוהבת ברמות מנשה? האווירה של הקבוץ.
אם רמות מנשה היה צמח או בעל חיים – מה הוא היה? דוב קואלה
אם יכולת ,מה היית מביאה מתנה לרמות מנשה לכבוד יום ההולדת?
עוד ספסלים לישיבה בכל רחבי הקבוץ.
12
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יוצרים בקהילה

מיצירותיה של הילה פרננדז
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חיים בינינו :הילה פרננדז
שמעה וכתבה :יונה גור
את הילה רציתי
לשמוע כבר מזה זמן.
הסתקרנתי ממנה.
למה? כי אנחנו גרות
מאוד קרוב אחת
לשניה ואני לא יודעת
עליה הרבה .אני כן
מציצה אל אימהותה
הנהדרת ומדי פעם
נחשפת אל היכולות
היצירתיות שלה ,אל עבודותיה( ,יש לי חמור
אחד פרי מעשה ידיה באוסף החמורים שלי) ,אל
דברים חכמים שהיא כותבת פה ושם בפייסבוק.
וגם כי היא אשתו של עמית פרננדז ,איתו עבדתי
כשהיה קטן מאוד ,בפעוטון עם רחל למשטיין
ובגן עם אווי ,ואהבתי אותו כל כך .המון שנים
עברו והיום הם הורים לשלושה ילדים ..רציתי
קצת לשמוע עליה .הסתקרנתי.

היה זה כשסבא שלה סיים את תפקידו כראש
העיר רמלה .שם נשארה עד שעזבה את הבית.
את רמלה לא אהבה .רק רצתה לברוח משם .לא
מצאה את מקומה החברתי .הקשרים הטובים
מיהוד לא נשמרו .המעבר כולו היה לא פשוט.
בית חדש ,שכונה חדשה ,בית ספר חדש ,עיר
חדשה .כשעברה התחילה שם כיתה ב' ,ועד היום,
השנה הזו ,של כיתה ב' ,זכורה לה כשנה הארוכה
ביותר בחייה.
אמה היתה אז עקרת בית ,כזו שהסיעה כל יום
לבתי הספר ובחזרה ,תפרה את כל בגדיהם,
דאגה לכל צרכיהם .ואביה עבד בתעשייה
האווירית.
כשהגיע הזמן לעלות לתיכון ,עברה מבחירה
לתיכון במועצה האזורית גזר .והחיים השתנו
לטובה .כאן מצאה עצמה חברתית .השנים של
התיכון עברו בין חברים .אמנם נדרש ממנה הרבה
מאמץ של זמן ונסיעות ,אך היא שילמה את
המחיר הזה בכייף ובשמחה .היה לה טוב .היתה
הרבה קירבה לטבע ,הרגשת שייכות .הכל היה
יותר פשוט.

הילה נולדה ביהוד למשפחת כהן .היא בת
אמצעית בין שלושה ילדים .אח מבוגר ממנה
בשנתיים וחצי ואחות צעירה ממנה בארבע וחצי
שנים.

בצבא היתה שרטטת מודיעין ,והיו אלה שנים
נהדרות .היתה "מורעלת" .קיבלה משימות
מאתגרות .אחרי הצבא היה הטיול הגדול לדרום
אמריקה .כשחזרה דרום הארץ משך אותה וכך
הגיעה לקיבוץ סמר ,לעבודה בגן ילדים .סמר
היתה תקופה בה התפרצה ממנה היצירתיות.
עסקה בחומרים שונים .התנסתה והתאהבה
בעבודת הידיים.

אביה עלה מתורכיה ,כילד בן שש .אמה עלתה
כתינוקת בת שנה מתוניס .הבית בו נולדה היה
מאוד ישראלי .אך שמרו על המסורות מהן באו.
כל אחד על פי מוצאו.
משני הצדדים היו סבתות ,אך הסבים מצד אביה
נפטרו כשהיתה צעירה והיתה זו אמה שדאגה
לשמר גם את המסורות התורכיות .היו אז ביהוד
הרבה משפחות ממוצא תורכי והיה לה חשוב
ללמוד כדי לשמר.
ביהוד חייתה עד גיל  .7זוכרת ילדות טובה,
משפחתית .משפחה מורחבת .הרבה תחושת
מוגנות.
כשהיתה בת שבע עברה המשפחה לרמלה,
לבית יותר גדול ( ,חדר לכל ילד) וקירבה לסבים.
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בסמר חייתה כשבע שנים .במהלכם גם למדה
שיאצו ,יצאה ,חזרה והתקבלה כצ"ב .צעירים
בקיבוץ .גמלה בה החלטה לחיות שם ולהתקבל
לחברות .אך...היא לא התקבלה .הטיעון היה
שהיא רווקה ולא כדאי ש"תתקע" בקיבוץ קטן
ורחוק .ברקע היה גם עניין לא פתור עם כלב
שלה שהפריע לשכניו ...זה היה משבר .תחושה
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שזרקו אותה מהבית .היה קשה .אך הילה
החליטה לנסות לראות בכך הזדמנות .מצאה
עבודה בקיבוץ נתיב הל"ה ,בחינוך הבלתי
פורמאלי .משם מצאה עצמה חוזרת לגור בבית
ההורים ,אחרי שנים של עצמאות .זה היה אתגר
לא פשוט ,שבמבט לאחור נראה כטוב.

שנבט בשנים היצירתיות בסמר והולך איתה
שנים .הילה תיכננה שבזמן שתהיה בבית עם
רותם תוכל לשלב גם פרנסה .העשייה והיצירה
בידיים הם מרכיבים מאוד חשובים בחייה .כל
הזמן ותמיד .תקופת הקורונה הביאה לפתחה
הזדמנות לעשות דברים שלא הספיקה עד כה
ובתחושתה הלוואי ותצליח לפרוץ עם זה ,ליצור
ולעשות.

היא כמעט ונסעה לאוסטרליה בכרטיס פתוח,
לנסות שם את מזל חייה ,אבל בדרך החליטה
לעשות תקופה בצפון .הרפתקה .מצאה דירונת
חמודה בטבעון ,עבדה במשפחתון פרטי והיה לה

ארז ורותם נולדו בלידת בית ,מבחירה עיקשת,
אחרי חווית לידה טבעית לא נעימה בבית חולים.
הילה רואה באמהות הגשמה
מטורפת .עבודה נפלאה .חבל
שלא מתפרנסים מזה ...היא
אוהבת את החיים כאן .את
הזוגיות עם עמית .לעמית טוב
כאן .גם לילדים .הם הגשימו חלום
ויצרו גן ירק בחצר ביתם .וכל
המשפחה שותפה בו .חיים בטבע.
הילה מאוד מחוברת לאימהות
שבה .אני רואה זאת כשכנה ,אני
מלווה זאת בהתרגשות בקריאה
בפייסבוק  .כשאני מציינת זאת
בפניה עיניה מתמלאות דמעות
של התרגשות .רוב המשאבים הפנימיים שלה
מופנים לאימהות .זאת הגשמה אדירה עבורה.
וכמו אצל לא מעט צעירים ,הפרנסה הקבועה,
הצד הכלכלי של החיים לא מאפשרים להתמקד
רק בחשוב ביותר.

הילה וילדיה

נחמד .שכנה הכירה לה את עמית ,וההרפתקה
אכן היתה להזדמנות .די מיד זה הצליח .אחרי
חודש וחצי עמית עבר לגור איתה ,אחרי שמונה
חודשים הם התחתנו .חודשיים אחרי החתונה
היתה בהריון .אז התחילו לחשוב ברצינות איפה
ואיך יחיו .היו בחיפושים ומחשבות כשארתורו,
אבא של עמית ,נפטר די במפתיע .וכך ,כחודש
אחרי מותו ,עברו לגור בבית של ארתורו .לאט
לאט התארגנו .לאט לאט נולדו גם שלושת
הילדים :איתמר  ,10ארז  ,8רותם  .4עם כל ילד
נשארה שנתיים בבית ולא עבדה .הילה ועמית
עדיין אינם חברי קיבוץ ,אך הם בהחלט מכוונים
לשם ומשוכנעים שזה יסתדר במהרה .נמתין
בסבלנות ובאהבה.

בעלון זה ,שלא כהרגלנו ,גם המדור "יוצרים
בקהילה" מוקדש לעבודותיה של הילה פרננדז.

אחרי שארז נכנס לגן ,ועד שרותם נולדה היתה
רכזת אירגונית ב"רעות" ( מה שהיה המוסד
לשעבר ,)...וגם פתחה את העסק "ידיים" .חלום
16
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מברכים את רמות מנשה
כמה שנים את בקיבוץ? מאז שנולדתי39.9 ,
מה הכי רמות מנשקי בעיניך? הקהילה הפתוחה והמקבלת,
עוטפת,אוהבת,ומאוד מאוד מיוחדת.
מה את הכי אוהבת ברמות מנשה? שאני מכירה את כוללללללם .ילדי כל
הזמן שואלים אותי איך אני מכירה את כולם .אני מסבירה להם שנולדתי
בקיבוץ וכמעט כל אדם היה חלק במעגל כזה או אחר במהלך חיי .אני יודעת
שגם הם יום אחד יכירו את כולם.
אם רמות מנשה היה צמח ,או חיה ,מה הוא היה? אני חושבת שרמות
מנשה היה קיפוד ,קוצני ונחבא ,אך מלא כל טוב בקצה קוציו.
אם יכולת ,מה היית מביאה מתנה לרמות מנשה לכבוד יום ההולדת?
עתיד בטוח לבנינו בקיבוץ ,מקום לחיות ,לגור ולגדל את ילדיהם .ובריאות,
רק בריאות לכולנו.

כמה זמן את בקיבוץ? אני בקיבוץ  40שנה עם הפסקה קצרה איפהשהו באמצע.
מה הכי רמות מנשקי בעיניך? לשוטט בקיבוץ ולפגוש חברים בשבילים/
במרפסות ולהרגיש כל כך שייכת.
מה את הכי אוהבת ברמות מנשה? את האנשים
אם רמות מנשה היה צמח או בעל חיים – מה הוא היה? להקה או עדר של
חיות שחיות כפרטים אך דואגות ועריבות אחת לשניה ,מתקדמות כל הזמן למצוא
חלקה פורה ובטוחה עבורן.
אם יכולת ,מה היית מביאה מתנה לרמות מנשה לכבוד יום ההולדת?
משקפיים חדשניים המאפשרים לראות בבהירות את הטוב היפה והיחודי בכל אדם
שנמצא לידי .מזל טוב.

כמה שנים את ברמות מנשה?  22שנה
מה הכי רמות מנשקי בעיניך? אווירה מסבירת פנים .תחושה של בית מהיום
הראשון .והמשפט :גם כשקשה רמות מנשה ,שבהחלט התבהר לי בשבוע האחרון
בצל הקורונה.
מה את הכי אוהבת ברמות מנשה? אוהבת את הנופים ,המרחבים ,החברים
ועצם זה שזה הבית שלי.
אם רמות מנשה היה צמח או בעל חיים – מה הוא היה? לא יודעת מה היה אם
היה צמח או בעל חיים ,אבל מהרגע הראשון שהגעתי  ,הרגשתי שרמות מנשה זה
כמו "דירה להשכיר"...השכנים טובים בעיני.
אם יכולת ,מה היית מביאה מתנה לרמות מנשה לכבוד יום ההולדת? לדעתי
מה שחסר לרמות מנשה זה ים ...ואז היה ממש גן עדן.
17

עלון רמות מנשה | יולי 2020

מחאת הדגלים השחורים
לילך ערמוני שמעוני

ורדה קליין

אני לא טיפוס פוליטי .לא פועלת במרחב
הציבורי.
אני גם לא אדם של תנועות המוניות.
אוהבת מפגשים אחד על אחד.
אני אשה של מילים .אוהבת את המילה הכתובה.
כותבת הרבה גם לעצמי ,גם לאחרים.
נדמה לי שיש לי סוג של יכולת כזאת .למצוא,
להתאים ,לברור מילים.
אבל בתקופה האחרונה אני מרגישה שאין.
שנעלמות לי המילים.
אוזלות .משתתקות .אובדות .נאלמות.
נוכח האטימות ,הזלזול ,הרוע ,היהירות,
השחיתות,
סתימת הפיות ,הכוחנות ,האלימות ,ההשחרה,
העיוורון ,ההסתרה ,הבוטות ,הסיאוב ,הקהות.
וכשהמילים נעלמות ,הדבר היחיד שאני יכולה
לעשות
הוא לעטות על עצמי דגל שחור ולצאת לרחובות.
אז נכון שכל אחד מאיתנו רואה את עצמו מפגין
נגד משהו קצת אחר .נגד השחיתות .בעד
הדמוקרטיה.
נגד הסיפוח .נגד הקיפוח.
אבל אנחנו משמיעים כאן קול גדול ,ומניפים
ביחד דגל שחור.
ועם כל צפירה של מכונית מתחת לגשר,
מרגישים פחות לבד
ועם קולות הילדים שצועקים ושרים סיסמאות
של התנגדות
יש איזה שהוא אור וקול של עתיד.
וגם תחושת אחריות כבדה.
כי את העולם הזה אנחנו משאירים לילדים שלנו
ואני רוצה לדעת שעשיתי לפחות מעט ממה
שאפשר
כדי שהוא יהיה קצת פחות מחורבן .ועם מעט
יותר תקווה.
אז אם אין מילים ,לפחות יש דגלים.

רקפת שקילר

לילך ערמוני שמעוני

זהר ,ענבל וגיא

יצאתי לצומת .מחאת הדגלים השחורים.
18
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כמה מילים על המחאה
בני וגנר
תנועת המחאה בישראל וותיקה כשנותיה
של המדינה .החל מההפגנות ב 1951-נגד
הסכם השילומים עם גרמניה ,והמשך באין
ספור הפגנות שנערכו לאורך השנים .הבולטות
מביניהן :מחאת הפנתרים השחורים ,המחאה
שלאחר מלחמת יום הכיפורים ,הפגנת סברה
ושתילה ,המחאה נגד הסכם אוסלו ורצח רה"מ
יצחק רבין ז"ל ,המחאה נגד ההתנתקות ,המחאה
לצדק חברתי ב.2011-

בהמשך " מחאת החתיארים" "מחאת פתח
תקווה" ובפי מייסדיה ,חבריה -עמם נמנה גם
אנוכי  " -מחאת כיכר גורן".
סיסמת המחאה הייתה "כל מוצ"ש אצל
היועמ"ש" .ואכן ,גם אני נסעתי שבוע ,שבוע
לאורך כמה שנים כל מוצאי שבת למחאה
ואיפה
ָ
איפה
בפ"ת .כאשר החשש למתן יחס של ָ
לעברייני הצווארון הלבן ,הלך וגבר והתעצמו
הסימנים המדאיגים שישראל הופכת
בהדרגה מ"הדמוקרטיה היחידה במזרח
התיכון" למדינה בה יש עריצות ,שליט יחיד,
עם סממנים לאומניים וקלריקליים מובהקים,
שהזכירו ,למרבה הצער ,משטרים אשר בהם
אנחנו ,העם היהודי ,סבלנו בגלות מרדיפות
והשפלות ועד ,חו"ח ,להשמדה .אמנם,
מקובל לומר שאסור להשוות .אך באותה
מידה ,אסור גם לשכוח.

בני עם מני נפתלי ,מוביל מחאת פתח תקווה

מהרגע שהיועמ"ש ,עוה"ד דר' אביחי
מנדלבליט ,הגיש כתבי אישום ונפתחו
תיקים פלילים כנגד רה"מ ,המחאה
התמקדה בדרישה לעשיית צדק ,שמירה
על הדמוקרטיה ועל טוהר המידות אצל מי
שעומד בראש הנהגת המדינה.
בימים אלה ,ימי נגיף הקורונה ,אשר בעקבותיו
באו החלטות ממשלה שנראו כצבועות פוליטית,

לפני כארבע שנים החלה תנועה ספונטנית של
אזרחים ,ותיקים ברובם ,להגיע למחות מול
ביתו של היועץ המשפטי לממשלה ,מתוך חשש
שהלה לא יפעל על פי עיקרון השוויון בפני
החוק ,אלא יטה את הכף לטובת מי שנמצא
בצמרת השלטון" ,מורמים מעם" וינהג בסלחנות
יתרה ,טיוח ,מריחה ומחיקה של תיקים פלילים
חמורים ,עבירות שיש בהן קלון ,כתם ורבב כמו
גם חשש של שוחד ,מרמה והפרת אמונים ועוד.
בחלוף מספר חודשים מועט ,זרם האזרחים
המוחים הלך וגדל ,עד שהתגבשה תנועת מחאה
עממית למען הצדק המשפטי .מה שכונה

יפעת ואביב פלד
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יונה גור

יהל וילדתו

על רקע מצבו המשפטי של הנ"ל .לכך התווסף
משבר כלכלי עמוק שפוקד  -לדאבון הלב -
מיליוני אזרחים ומשפחות ,המעורר דאגה רבה
לעתיד ,חוסר אונים וחוסר וודאות ,תחושת
ניהול כושל וחוסר אמון בממשלה .כתולדה
מכל אלה ,הצטרפו בהמוניהם למחאה לצדק
משפטי וחברתי ,אוכלוסיות שמעולם לא היו
חלק מכל תנועת המחאה .כך גם הגיעו ל"מצור
בבלפור" צעירות וצעירים תוססים וערניים,
ואזרחים מודאגים מכל מיני מגזרים כגון ,חרדים,
מתנחלים ואף רוכבי אופנועי הרלי דוידסון.

עבורי ,למחות למען הארץ ולטובתה ,זוהי זכות
וגם חובה .כמי שנולד לשני הורים ניצולי שואה
יחידים יתומים מכל משפחתם ,וגדל עד לעלייתי
לקיבוץ רמות מנשה ,בשלהי שנות ה - 70-תחת
צל דיקטטורות פשיסטיות אכזריות בדרום
אמריקה ,איני יכול ואיני מוכן לעמוד מנגד
כשתהליכים עכורים מתרחשים לאור היום
בארצנו האהובה ,שעלולים לפגום ולכער את
פניה של המדינה לשנים רבות ,ולפגוע קשות
בעתיד ילדינו ונכדינו .זה ,לא ניתן .לא יעבור.
גליה מזור

משפחת מלמד
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ֶרגַ ע ֶׁשל
לינה בלונדר
ְרּוקים
ָׂשדֹות י ִ

ִמין ְׁשעַ ת צָ הֳ ֵריי יֹום חֹול ִמ ְק ִרית,

יֹורקֹות
ּבָ עֲרּו ְּבעֶ ְׂשרֹות לֶ הָ בֹות ְ

ְּב ֶרגַע ֶׁשל ִׁשוְויֹון

יֹוק ֶדת
ּגִ ּצִ י ִּדי נּור ַּתחַ ת ֶׁש ֶמׁש ֶ

ּבֵ ין חּוץ לַ ְּפנִ ים,

וְרּוחַ ׁשֹובָ בָ ה ְמ ִפיחָ ה ּבָ ם ְּתנּועָ ה ּג ִַּלית

אֹוׁשר מּוגָן
ֶ
ּפַ ע ֲָמה ְקטַ ּנָה ֶׁשל

ַקּלָ ה ֶׁשל ֶקצֶ ף יָם עַ ד אֹופֶ ק,

נִ יצֹוץ מּוצָ ל ִמּלֶ הֲ בֹות הַ ּבָ ָׁשן.

עַ ל הַ ְּׁש ִביל הַ ּסָ מּוְך ַּתחַ ת ִׁש ְמ ִׁשּיָיה
אֲ נִ י ְמהַ ּלֶ כֶת חָ ָׁשה ְּבתֹוכִ י
צִ יּנ ָָתּה הַ ְּמנ ֶַּׁשבֶ ת
יּדי הַ ֶּד ֶרְך
ּופָ ָרה ֶׁשעָ ְמ ָדה ְלצִ ֵ
ּבֹוהָ ּה ִּבי ְּבחֹוסֶ ר ִענְ יָין מּופָ גָן
ִיתי עֵ ֶׂשב ׁשֹוטֶ ה
ּכְ ִאיּלּו הָ י ִ
ל ֹא ָראּוי ְל ַמאֲ כַל ְּבהֵ ָמה,
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מברכים את רמות מנשה

כמה שנים אתה ברמות מנשה? 8
מה הכי רמות מנשקי בעיניך? מצד אחד לא כל כך להקפיד על הכללים ,כגון
עטיית מסכות ,ומצד שני להתגייס מכל הלב לסייע לחולים ולמודדים.
מה אתה הכי אוהב ברמות מנשה? את האיכפתיות ואת שמחת החיים.
אם רמות מנשה היה צמח או בעל חיים – מה הוא היה? נחיל דבורים שיש לו
כוורת עם הרבה דבש ,ומדי פעם גם יודע לעקוץ.
אם יכולת ,מה היית מביא מתנה לרמות מנשה לכבוד יום ההולדת? הייתי
מעניק לקיבוץ ביום הולדתו מצרך יקר ערך בימים בהם המשבר מאיים לפרק
קהילות וחברות ,והפייק משתלט על ערוצי התקשורת בין בני האדם -שק גדוש
בהרבה אמון -בין הצעירים ,המבוגרים,התושבים ,החברים וההנהלות .שברירת
המחדל שלנו תהיה להניח שיש כוונה מאחורי מעשהו של הזולת ,לפחות עד
שיוכח אחרת ( ואז נראה כמה נדיר באמת שזה אכן אחרת)

כמה שנים את/ה ברמות מנשה?
אנחנו חיים ברמות מנשה כבר כ  -12שנים .הגענו עם השלב הראשון של
ההרחבה .אייל ,אני ושלושת ילדינו – נעמה ,יואב ואבישי.
מה הכי רמות מנשקי בעיניך?
הכי רמות מנשקים בעיני הם בו זמנית האוירה הנוסטלגית יחד עם ההומור
העצמי .שילוב מנצח בעיני!
מה את/ה הכי אוהב/ת ברמות מנשה?
הדבר שאני הכי אוהבת ברמות מנשה מעבר לנוף המשגע ,שמרחיב
את הלב כל יום מחדש ,הוא היחס לותיקים .אני מרגישה שהם זוכים
להרבה כבוד והערכה כפי שמגיע להם .בכלל בתקופה האחרונה תחושת
הקהילתיות מאוד מחזקת ,אבל כבר בימים הראשונים שלנו כאן ,מאוד
התרגשתי מהחיבוק וקבלת הפנים מהותיקים.
אם רמות מנשה היתה צמח או בעל חיים ,איזה סוג היא היתה?
לדעתי רמות מנשה היתה צב .מתנהלת לאיטה ,בקצב משלה ,אבל כל
הזמן צמודה לבית .ביתה הוא מבצרה.
אם יכולת ,מה היית מביא מתנה לרמות מנשה לכבוד יום ההולדת?
לו יכולתי הייתי מביאה לרמות מנשה באריזת מתנה מרשרשת ,אופק רחב,
דרך פתוחה ושמים צלולים ובהירים.
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מברכים את רמות מנשה

כמה זמן את ברמות מנשה? ברוטו  7אבל ברצף 3
מה הכי רמות מנשקי בעיניך? מיכאל קאפמן
מה את הכי אוהבת ברמות מנשה? את האווירה החברתית הנעימה,
הקהילה,את הירוק שבפנים ובחוץ ,את הטיולים והמפגשים המקריים
בשבילים  ,את היוזמות הקהילתיות הנפלאות.
אם יכולת ,מה היית מביאה מתנה לרמות מנשה לכבוד יום ההולדת?
מעיין נובע או נחל איתן (לרחצה)

כמה זמן אתה ברמות מנשה? מאז שנולדתי פחות כמה שנים פה ושם ()39
מה הכי רמות מנשקי בעיניך? מסיבות בריכה ובכלל שמייח
מה אתה הכי אוהב ברמות מנשה? את זה שסיימנו לחלוק את כל מה שאפשר לריב
עליו ואנחנו חולקים בעיקר את מה שאפשר לכייף בו.
אם יכולת ,מה היית מביא מתנה לרמות מנשה לכבוד יום ההולדת? חדר אוכל או
מרכז קהילתי תוסס

כמה זמן את ברמות מנשה? אני  12שנה בקיבוץ מאז שחזרתי להרחבה .בעבר
הייתי עוד  2.6שנים.
מה הכי רמות מנשקי בעיניך? יחסי אנוש חמים וקרובים
הכי אוהבת את האדיבות בין בני האדם ואת הנוףףףף!!!!!!
אם רמות מנשה היה צמח או בעל חיים – מה הוא היה? גור אריה :גם עוצמתי וגם
חביב ,נעים למגע ומעט תמים.
אם יכולת ,מה היית מביאה מתנה לרמות מנשה לכבוד יום ההולדת? גשר עילי
(יציב) שמחבר בין הקיבוץ להרחבה ומתחתיו אגם כחול
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מברכים את רמות מנשה

כמה שנים את ברמות מנשה?  30שנה
מה הכי רמות מנשקי בעיניך? העזרה ההדדית
והפתיחות כלפי נקלטים.
אם רמות מנשה היה צמח או בעל חיים – מה הוא היה?
בע"ח שחי בלהקה בה אחד שומר על השני.
אם יכולת ,מה היית מביא מתנה לרמות מנשה לכבוד
יום ההולדת?
התקנת תאורה חזקה בכל מקום.

כמה שנים את ברמות מנשה?  69שנים
מה הכי רמות מנשקי בעיניך? הצביון הדרום אמריקאי של הקבוץ
אם יכולת ,מה היית מביאה מתנה לרמות מנשה לכבוד יום ההולדת?
שהתרבות והמסורת ימשיכו לדורות הבאים.
ואת עצמי אני מברכת שהצעירים ימשיכו להגיד לי שלום ובהתכוונות.

כמה שנים את ברמות מנשה?  65שנים
מה הכי רמות מנשקי בעיניך? הלבביות ,הפרגון והקשר הטוב בין האנשים.
אם יכולת ,מה היית מביאה מתנה לרמות מנשה לכבוד יום ההולדת?
שכולם יהיו רק בריאים ומאושרים!
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ברכות למתגייסים לצה״ל
נועה דניאלי ,יוגב הראל ,תומר וינטרברגר ,רותם יפה,
מאיה עסיס קחטן ,נוגה רונן

ברכות והצלחה למשתחררים
נוגה כספי ,רותם קוניצר ,טל רובין

ברכות למסיימי י״ב
דן אלחנתי
תומר וינטרברגר
ענבר ביטנר
יובל בן יוסף
נועה דניאלי
יוגב הראל
נועה טחן
עמית יניב
קורנית ינקו

יובל יעלי
רותם יפה
עידו יפה
ניתאי מועיל
יובל סולימניפור
מאיה עסיס קחטן
מור פלג
נויה כהן

ברכות ליוצאים
לשנת שירות
דן אלחנתי
יובל בן יוסף
קורנית ינקו
יובל יעלי
עידו יפה
נויה כהן
מור פלג
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עם זכרם
			
חנה גרינוולד
			
יעקב גורביץ
			
ששון יצחקי
		
שמשון גרדשטיין
		
שולמית אברשקין
אפרים (אפרה) שפירו
			
דב דרכי
			
אריה שילינג

		
י״ב בסיון תשנ״ח
		
י׳ בתמוז תשס״א
		
י׳ בסיון תשס״ג
		
כ״ח באייר תשס״ח
		
י״ז בסיון תשע״ב
		
כ״ו בסיון תשע״ה
		
א׳ בתמוז תשע״ה
		
י״ג בסיון תשע״ו

6.6.1998
27.6.2001
10.6.2003
2.6.2008
7.6.2012
13.6.2015
18.6.2015
19.6.2016

יוסף קליסקי		
		
בנימין קופרמן
			
בנימין סלע
			
חנה ברגיל
			
דוד בן חיים
		
פרידה חלופוביץ
			
אסתר יצחקי
			
שלמה ברגיל
		
פנחס (פנצו) גץ
			
גרט פרנקל
			
דינה דגן
		
שפרה (סבקה) אדר
			
צבי מזור
		
פנינה ווינטרברגר

		
כ״ז בתמוז תשי״ח
		
י״ז בתמוז תשכ״ג
		
כ״ג בתמוז תשנ״א
		
א׳ באב תשנ״ב
		
י״ט בתמוז תשנ״ז
		
ו׳ בתמוז תשס״ה
		
י״ד בתמוז תשס״ט
		
ג׳ בתמוז תשע״ד
		
י״ד בתמוז תשע״ה
		
כ׳ בתמוז תשע״ה
		
ו׳ באב תשע״ה
		
ל׳ בסיון תשע״ו
		
כ״ה בתמוז תשע״ח
		
ג׳ באב תשע״ח

( 1985יולי ש״ז)
9.7.1963
5.7.1991
31.7.1992
24.7.1997
13.7.2005
6.7.2009
1.7.2014
1.7.2015
7.7.2015
22.7.2015
6.7.2016
8.7.2018
15.7.2018

משתתפים באבלה של קלייר יפה שביט במות אמה
משתתפים באבלו של ראובן בליקשטיין במות אחיו
משתתפים באבלו של ירדן כהן במות אביו אורי.
מחבקים את המשפחה
משתתפים באבלה של אסתר גלרשטיין
עם מותו של שמוליק זקס ,בעלה של יעל.
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