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משולחן העריכה
הסתיו מתדפק על חלוננו.
שעון החורף כבר כאן.
עננים אפורים מכסים את השמיים ,שקיעות וזריחות מרהיבות צובעות את היקום.
אנחנו כבר "אחרי החגים".
ממשיכים לחיות באי וודאות .ממשיכים לחיות עם ולצד הקורונה.
חרף יציאת מאות אלפים להפגין כנגד ראש ממשלה המואשם בפלילים ,המציאות הפוליטית בין עלון
לעלון לא השתנתה.
בעלון זה נמצא הד לחגי תשרי המוזרים שעברו עלינו בזום.
ניפגש עם עצמנו ,כשהפוקוס על דמויות שונות החיות בינינו ,בהווה ובעבר .נמצא בעלון את המדורים
הקבועים :חיים בינינו ,עיסוקם של אנשים ,יוצרים בקהילה ועוד.
נקרא דברים שהגיעו אל המערכת.
נראה מעט מהמתרחש בקהילתנו.
ונחוש את הסתיו .הוא באוויר והוא כאן בצילומים מקסימים של חברינו.
קריאה נעימה ופעילה
אפרת ,לילך ,יונה ומירב.

צילום :לבנה שני
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חגי תשרי
דקלה ארגס
התבקשתי לכתוב על כל הנעשה בחגי תשרי.
זה מאוד לא פשוט לסכם תקופה של חודש שבה
מתקיימים שלושה חגים בצל הקורונה ,סגר,
בידודים וחולים.

ההכרויות והקשרים שנרקמו דרכם .תודה לכל
מי שהשתתף .בנוסף ,חולק לתאי הדואר של
הותיקים שי קטן ואגרת ברכה מעוצבת .האוירה
הייתה חגיגית ושמחה והכל הודות לצוות היקר
שעמל וחשב על הפרטים הקטנים וקיבל את
השינויים בהבנה והתחשבות .תודה רבה לכל
המשתתפים שלקחו חלק בהצלחת חג זה.

בניית תוכנית החגים כללה מפגשים רבים,
הכנת גרסאות א' ,ב' ,ג' ומגירה שכן גם זום נכלל
בתוכה.
שאלנו את עצמנו כיצד נצליח להעביר לקהילה
את אוירת החגים ,לשמח ולהגיע לכל הקהלים?

החג הבא היה יום כיפור ,לאחר הרבה מחשבה,
הינדוס מקומות ישיבה במרווחים מותרים ,נפל
הפור ועברנו לזום .נתלו שלטי אווירה בקיבוץ
והחג הורגש שונה .חששנו כי יהיה קושי בכך
שהטקסים והשיח יתקיימו דרך המסך והחיבור
יהיה מועט .להפתעתנו הרבה נוכחנו לגלות
כי בטקס פתיחת "כל נדרי" השתתפו כ70-
אנשים ולאחר מכן כ 100-אנשים נכחו במפגש
"הקורונה כהזדמנות לצמיחה" עם יונתן ניר.
טקס הנעילה ,אזכרת הנשמות ותקיעת השופר
היה מרגש במיוחד וגם בו נכחו כ 100-צופים בכל
טווחי הגילאים .גילינו כי גם בזום עברה תחושת
האחדות וההסתכלות פנימה.

אז ככה:
לא ויתרנו ופתחנו בצילומים מקצועיים לטקס
פתיחת שנה כהילכתו ,ששודר בערוץ יוטיוב לייב,
וזכה למעל  600צפיות.
הטקס כלל בתוכו משתתפים רבים אשר שרו,
ניגנו ,רקדו ,קראו וכמובן שיר התינוקת המסורתי
שכלל את התינוקות של שנת תש"פ וגם את
תשפ"א .הוצגה תערוכת ב"חיוך ובקריצה"
במרפסת המועדון לחבר.
בעשרת ימי תשובה ערכנו משחק גמד
ענק קהילתי אליו נרשמו כ 100-משפחות
והיה מקסים לראות את החיבורים השונים,

כל זאת הודות לצוות המסור אשר חשב וירד
לעומק הפרטים .תודה לכל המשתתפים ולכל מי
שלקחו חלק בהצלחת חג זה.
חלף שבוע וחג סוכות הגיע .יש סגר על המדינה,
איסורים והחמרות ..מה אפשר לעשות? ושוב,
הצוות התכנס ,נפגשנו בזום ...ועלו רעיונות רבים.
המחשבה הייתה לנסות להפגיש בין האנשים
בגדר המותר ולתת מענה לכל הקהלים בכל
חול המועד ..ובכל יום הייתה פעילות! פתחנו
בסרטונים של הכנת קישוטי סוכה מקוריים,
תחרות הסוכה הכי יפה ,שידור של אפיית עוגה
חגיגית" ,קלאב קאר הכסף" ,חלוקת תשחץ של
פעם" ,ג'אזלן",משאית הקצב שהגיעה להרים את
המורל מטעם המועצה ,משחק משפחות "סימון
אמר" בו השתתפו ונהנו משפחות רבות ,וכמובן

מתוך טקס החג ששודר בזום
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אושפיזין
שהזמנו
לסוכתנו.
קרובי
משפחה של
תושבי וחברי
רמות מנשה
מכל העולם
אשר שלחו
סרטון מרגש
עם ברכה
״קלאב קאר הכסף״
לכבוד השנה
החדשה .היה
מדהים לראות את התגייסות בני המשפחות

ואת ההזדמנות לראותם ולהרגיש קרובים .כל
זה לא היה מצליח מבלי הצוות המדהים וכל
המשתתפים אשר תרמו להצלחת החג.
לסיכום ,היה חודש פורה ,עם המון שיתופי
פעולה ואוירה מדהימה! בהזדמנות זו אני רוצה
לשתף אתכם כי פתחנו ערוץ יטיוב לרמות
מנשה .כל אחד יכול להיכנס ולראות את אירועי
התרבות שתועדו ,סרטונים ועוד .בנוסף ,אני
מזמינה אתכם להיות שותפים ונאמני תרבות
בחגים הקרובים ובתרבות הקורונה אשר
מתעקשת להישאר ,מוזמנים לפנות לדיקלה
ארגס .יש לכם את הכוח להשפיע ואף להצטרף
לועדת תרבות אשר עתידה להיפגש בחודש
נובמבר.

יום הכיפורים ברמות מנשה
בטקס יום הכיפורים ,בזום הקיבוצי ,הושמע קטע חזק ביותר של איה כורם ושי אברמסון
(חפשו ביוטיוב  https://youtu.be/cmWh7jzLwQAוהקשיבו! )  .לפני השמעת הקטע קרא יהל את
הדברים הבאים:
"ונתנה תוקף קדושת היום"
כך יותר מאלף שנים אחרי ,לקחו את המילים ההן
נתנה תוקף לקדושת היום -כי היום לא קדוש
שני יהודים ונתנו בהן תוקף:
מעצמו .רק בני אדם יכולים לסמן קדושה בזמן.
ליאונרד כהן בשובו מחזית הדרום במלחמה
נתנה תוקף קדושה כמו שמתנים אהבה-
כותב את השיר  WHO BY FIREומתכתב עם
במשמעות גדולה ,ברוך ,בחיבור עמוק בין בני
המיתות השונות ושבריריות החיים שבפיוט.
ובנות אדם ,כשלם הגדול מסכום חלקיו.
יאיר רוזנבלום כמה שנים אחר כך ,לזכר חללי
נתנה תוקף גם אנחנו ,ונטען את הזמן הזה
המלחמה מבית השיטה ,יחבר מנגינה חדשה
בקדושתינו ,כי הוא נורא ואיום.
המקיפה מזרח ומערב ,משלבת ספרד ואשכנז
כי במשך דורות עוצרים בו יהודים את יומם,
חודרת לבבות.
את הוויתם ,את נשימתם ומבקשים רחמים על
ואחריהם תבוא יהודייה אחרת ,איה כורם ,וכמו
עצמם ,על זולתם על עולמנו.
אלכימאית תצרוף את המילים והמנגינות ,את
שירת הרוק שלה עם החזנות של שי אברמסון,
ע"פ המסורת את המילים של הפיוט הבא קרא
את הזכרי והנקבי ,את העבר וההווה -לזהב יהודי
רבי אמנון ממגנצא כצוואה רוחנית רגעים לפני
רב דורות.
מותו על קידוש השם.
כי זה מה שיהודים ויהודיות עושים מאז ולתמיד-
מאות שנים אחר כך פרצה מלחמת יום הכיפורים ,נותנים תוקף ,מקדשים ימים.
ונתנה תוקף חדש לקדושת היום וטענה בזוועה
וזוכרים כי רק מעשים אנושיים -תשובה ותפילה
את המילים "הוא נורא ואיום".
וצדקה מעבירין את רוע הגזירה!
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דברים אישיים על יום הכיפורים
דברים שכתב זליג במוצאי יום כיפור ,ופירסם
בפורום של חגי תשרי ,וביקש שיפורסמו
בעלון .דברים אישיים ,מתוך חווית חגי תשרי
שהוא חווה ,ברמות מנשה ,בתארגנות פרטית.

הכל מתנקז לרגע אחד של התעלות הנפש,
תרועה גדולה ,מהדהדת ,חודרת לבבות.
צמרמורת.
צום קל:
תפילות ארוכות .בחרדת מתחילים ,מקפידים
הקפדה יתרה על כל פיוט וכל תפילה.
והתפילות מתארכות עוד.
מזג האוויר מהביל .יושבים בחוץ ,מסיכות על
הפנים .מאוורר מנסה להשיב מעט רוח ללא
הצלחה.
חם .הגרון ניחר .ובכל זאת ,הצום קל מתמיד.
ה' צילך על יד ימינך.

תפילות חגי תשרי ,מבט אישי ,בראשי פרקים
תשרי ,התשפ"א ,רמות מנשה
קול שופר ברמה:
יום תרועה היה לנו השנה.
 100תקיעות שופר נשמעו לראשונה.
קיימנו את כל תפילות ראש השנה כהילכתן.
מה שנראה כמו חלום בלתי אפשרי ,התגשם.
ראש השנה מהמשמעותיים שזכיתי לחגוג.
מניין:
כל כך לא מובן מאליו לקיים מניין ותפילה
בציבור .והנה מצטרף אחד ועוד שניים ,ומחכים,
ובזמן כבר יש מניין ,ומוציאים הספרים.
ומצטרפים עוד .וכל אחד מביא איתו אור וברכה.
גם עם מסיכות ושמירה על המרחק ,מרגישים
קרובים ,והביחד מחמם את הלב.

בדיל ויעבור:
השנה כמנהג הספרדים ועדות המזרח .נוסח
שאינני מכיר.
חסרה לי תפילת אבינו מלכנו.
בדיל ויעבור ,לא במחזור יום הכיפורים הותיק
שלי.
ניגון הפיוטים חדש לי.
עד לתפילת הערבית ,כבר מרגיש כמימים ימימה.

אמיתית וטהורה:
אם הייתי צריך לסכם את התפילה השנה הייתי
אומר :אמיתית וטהורה.
תפילה זכה ,פשוטה ,מרוכזת ,חפה מגינונים
ומעמד ,תפילה שיוצאת מן הלב.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך.

תודות:
לאיש עם הרצון והכוח הבלתי נדלים .למנוע
שלנו :שיזם ואירגן ,הביא ,הוביל ואירח ,וגרם לכל
זה לקרות .אין די להודות .זכינו.
לחזנים ,לשצ"ים ,למובילי התפילה ולנושאי דבר
התורה – כולם מתוכנו .ולא ידענו כמה יכולת יש
בקרבנו.
לכל מי שהצטרף ובכך זכה וזיכה אותנו בתפילה
בציבור ,ובקריאת התורה ,ובאמירת קדיש ועשה
אותנו לעדה.
ולכל מי שעזר ,שעודד ותמך בין אם במעשה או
שלא במעשה ,בין שגלוי לנו ובין שאינו גלוי לנו.
תודה גדולה לכולם.

ומעז יצא מתוק (שופטים י״ד):
חששות רבים ומגבלות קשות הביאה איתה
המגיפה.
אי וודאות ,ושינויים בהתארגנות.
ובכן מתוך החוסר גילינו את הכוח שבתוכנו.
ובכן ההגבלות קירבו והביאו אותנו
ובכן את החשש החליף בטחון גדול.
צמרמורת:
תפילת נעילה .אחרי יום ארוך ,מעמיק ,קשה
ומרומם של תפילה.
4

עלון רמות מנשה | אוקטובר 2020

יוזמה מדהימה ,מרגשת ויפה בראש השנה תשפ"א
על פתק מקושט וחגיגי נכתבו מילים
חמות ומרגשות אלה .הפתק צורף
לשקיות אוכל מסודרות להפליא ובהן
ארוחת חג שלמה ,אותן קיבלו בביתם
 18חברים וחברות יחידים ,בשעות
אחה"צ ,בערב החג.
את היוזמה הנפלאה הזאת ,יזמה קטה
יחזקאל .עידית ,מנהלת הקהילה הרימה
את הכפפה בעזרתם של בשלנים/ות
מתנדבים/ןת חרוצים/ות .והם :יוסי
קדוש ,עידית פלך ,אפרת שניידר ,גילה
רוסק ,לבנה שני ,ענת עדי ,איקה אביתר,
קטה יחזקאל וארנון שהיה איש החלוקה.
תודה ענקית לכל השותפים על היוזמה והביצוע ,על תחושת היחד ,האכפתיות ,החום ,העידוד
והאהבה!
מצורפות מילים שכתבה יונה זקס כתודה והוקרה על המחווה הזו.

נס ראש השנה

וכך ,אני יושבת בלי כוח ורצון לזוז ...פיתאום,
ספק נקישה בדלת? ..הדלת נפתחת ושליחה
מחייכת נכנסת כרוח סערה ,מניחה דבר מה
על השולחן ובורחת .הקורונה ,אתם מבינים?
הכל כל כך מהר .לא הבנתי בדיוק מה קורה.
ניגשתי לשולחן והינה לפני משלוח מנות ולא
בפורים .הכל ערוך בתשומת לב דואגת ,בטוב
טעם ,שופע כל טוב.
והפתק! העיקר הפתק...
מילים חמות כמו שמיכה מנחמת עוטפות
אותי .חיוך עולה על שפתי :רמות מנשה,
כמובן רמות מנשה ורוחו המיוחדת כל כך!!"

בערב ראש השנה היתה לי חוויה מרגשת
ומאירה.
ערב חג ואין חג בליבי .נכון ,חברים טובים
הזמינו אותי לחגוג איתם .הבטיחו שמירה על
כל ההנחיות ,אבל בכל זאת חששתי ובסוף
ויתרתי.
נכון ,חברתי טובת הלב ,אורה ,דאגה שלא
יחסר לי דבר בימי החג.
אבל ...המחשבות רצות ,הגעגועים כואבים.
געגועים למשפחה הרחוקה .רחוקה כל
כך .זכרתי את יופי החג בבית אבא .שולחן
משפחתי ,סביבו יושבים כולם ,כל המשפחה,
קטנים וגדולים .ואבא מספר ומסביר ומפרש
בחוכמתו כי רבה.
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חיים בינינו :אתי פרי
שמעה וכתבה יונה גור
בעשר השנים
האחרונות
כשאתה נכנס
למרפאה בקיבוץ,
פעמיים בשבוע
היא מקבלת את
פניך בשמחה
ובמאור פנים
ובהמון רוח טובה,
זוהי אתי .היא
עבדה בהתנדבות ורק בשנה וחצי האחרונות היא
מקבלת משכורת של גימלאית.
אתי באה לגור כאן בינינו לאחר שיצאה לגימלאות
בעקבות שתי המשפחות של ילדיה ושבעת נכדיה
שרכשו בית בהרחבה .ילדיה הם יעל פרי ואוהד
פרי.
היא התחילה במסכת של שכירויות ונאלצה לעבור
כמה בתים במשך השנים .בחמש השנים האחרונות
היא גרה בחלק מהבית של נוגה לוי ורואה את
עצמה חיה כך ,מסתגלת לגודל עד שתממש
חלום ישן לגור בקראוון .נראה שהחלום קשור
מאוד לאהבתה לטיולים בארץ ובחו"ל ,טיולים
גאוגרפיים וטיולי טבע .שנים ארוכות נסעה יותר
מארבע פעמים בשנה כמעט לכל מקום בעולם עם
המדריכים הטובים ביותר ,שהרחיבו את השכלתה
וסיפקו את סקרנותה האין סופית למה שלעולם
יש להציע.
בשנים האחרונות הרחיבה את תחומי ההתעניינות
והתקרבה לעולם הרוחני הגבוה  .בשמונה השנים
האחרונות – בעיקר ב"אוניברסיטה הקוסמית".
אתי לומדת כל הזמן ,קוראת המון בדיגיטל ובכלל.
היכולות הטכנולוגיות שלה לא מאפיינות את גילה.
הרבה מחבריה נעזרים ביכולותיה אלה בהתנהלות
שלהם מול העולם הכל-כך חדשני.

אתי נולדה ברמת גן ,בת שלישית בין ארבעה
ילדים .היא גדלה בבית ציוני-דתי אך למדה יחד
עם כל אחיה בבתי ספר חילוניים .אימה ,שאמנם
באה מבית דתי מאוד ,אילצה את אביה לשלוח
את הילדים לבתי ספר חילוניים "כמו כולם".
המצב הזה של חיים חילוניים ובית דתי ,אולי צבעו
משהו בהתנגדות שלה לדת .שמירת שבת בבית
מול הבילוי עם החברים ,ההליכה לים בשבת וגם
הצורך להחנות רחוק מהבית "שלא יראו שנסעתי
בשבת".
אביה היה נשיא אגודת פועלי ציון בעירו בהונגריה,
ובחלוקה מצומצמת של אשרות כניסה לארץ
בתקופת המנדט הבריטי התכבד על ידי הקהילה
באשרה למשפחתו .בארץ ,כמומחה לתעשיית
הכפתורים ניהל מפעל לכפתורים ,והיה גם גבאי
בית כנסת .הוא המשיך בפעילותו הציבורית
ובתרומה לקהילה במקביל לעבודתו .הוא היה
מוערך ביותר ומאוד אהוב .אתי מספרת שאביה
היה איש חם ,פתוח ,מכיל וסובלני .הוא היה קם
לפנות בוקר מדי יום לסידרה של לימוד ועיון
בעיקר בספרי קודש למיניהם ,לפני צאתו לעבודה.
הבית שבו גדלה אתי היה בית של ספרים ,בית
קורא .לא היה שפע אך לא היה מחסור .זוכרת
את ילדותה כילדות פשוטה ורגילה .אחרי השרות
הצבאי יצאו היא ואחיה מהבית והיו צריכים
להסתדר בכוחות עצמם .את תקופת נערותה
בילתה בצופים והייתה מאוד דומיננטית .חבריה
מאז שומרים על קשר עד היום .אתי גויסה
למשטרה הצבאית במחזור הראשון שגייס בוגרות
תיכון והיא זוכרת בעיקר את היום של ההצבה
שהיה בו המון תיסכול וניפוץ של חלומות השירות,
כמו גם בכי ,הלם והסתגלות.
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אתי נישאה לגדעון שהיה עתודאי ,וביום החתונה
גויס לשירות חובה .הפרנסה העיקרית הייתה
עליה וזה אילץ אותה להפסיק את לימודי הספרות
והמקרא באוניברסיטת תל אביב ולעבור ללימודי
ערב בסמינר צבאי שקלט גם אזרחים (ניסיון חד
פעמי שלא חזר על עצמו) .גדעון ,עם שחרורו
החליט להחליף מקצוע והתחיל ללמוד רפואה.
אתי המשיכה בעבודה משרדית כשמרבית עול
הפרנסה המשפחתית ,עליה .לקראת שנה רביעית
של לימודיו הוא חתם קבע והמשיך ללמוד על
חשבון הצבא תוך התחייבות לשרת שמונה שנים
כרופא צבאי .בינתיים נולדו שני הילדים הבוגרים
 ,שחיים כאן איתנו ,ואתי עברה לעבוד כמורה,
ובמקביל יצאה ללמודים של "הוראה מסייעת" –
הקניית קריאה וחשבון לתלמידים בוגרים שעדיין
לא התגברו על המכשול.

חייה ,תמיד עבדה (למעט תקופה של שבועיים ).
לקראת סוף השהות שלהם ברוחמה ,כשנה לפני
שהחליטה לעזוב ,אתי וגדעון נפרדו.
לאחר הפרידה יצאה אתי לפעילות במפ"ם בתל
אביב כמזכירה כללית ואח"כ כמזכירה של יאיר
צבן ,שאיתו ולבקשתו עברה לכנסת כמזכירת
סיעת מפ"ם .בשלב מסוים ,כשעזבה את הקיבוץ,
המשיכה לעבוד עם הסיעה בכנסת .תוך כדי
עבודתה בכנסת הלכה עם ג’ומס להסתדרות.
ג’ומס שימש גזבר ההסתדרות והיא הייתה ראש
לשכתו .כשהמפלגה עזבה את ההסתדרות,
וג’ומס חזר לכנסת ,אתי נפרדה ממנו ומהכנסת
ועברה לעבוד כעוזרת אישית של רוני נפתלי,
הבעלים של "מי עדן” .גם כאן המעבר נעשה
מאילוצי כלכלה .מאוחר יותר הייתה מזכירתו של
אבו וילן ,מזכיר הקיבוץ הארצי והמשיכה עם גברי
בר גיל ,כשהתחלפו המזכירים .עם גברי עבדה עד
שסיים את תפקידו ב  2009ואז פרשה לגימלאות,
ואיך לא ,באה לגור ברמות מנשה ליד משפחתה
ובסביבה שאהובה עליה.

אחרי סיום לימודיו ועבודה של כמה שנים בבי"ח
במרכז הארץ ,הם החליטו לחיות בקיבוץ ,במשרת
רופא .הם עברו לקיבוץ רוחמה .משרה זו אפשרה
שחרור מהעול הכלכלי וגם הגשמת חלום של חיים
בקיבוץ .הם חיו שם כעשר שנים .הילדים
נכנסו לגור בבתי ילדים וכך גם הבן הצעיר,
רועי ,שהיה בן שנה וחצי .היום זה נראה
הזוי ,אומרת אתי ,אך אז זה היה לחיות
"כמו כולם" .אתי המשיכה ללמוד בכל מיני
מסגרות בין השאר למדה במכון אבשלום
בקורס דו שנתי שהעשיר מורים מוסמכים
להדרכת טיולים בארץ.
בארבע השנים האחרונות לפני עזיבתם
את הקיבוץ החליטו להעמיד עצמם
לחברות .אי השייכות שאתי הרגישה
(הרגשה סובייקטיבית לגמרי) הפריעה לה
בחיי היומיום ,למרות שעשתה תורנויות
ושיבוצים שעשו כל החברים ,והקיבוץ
התייחס אליהם באהבה רבה .עם המעבר
לחברות  ,עברו כמובן ,המשכורות לקיבוץ.
אתי מציינת בפני את העובדה שלאורך כל

הנכדים של אתי
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מלנינגרד לרמות מנשה – אחרי  33שנים
שרה אוסצקי
בשנת  1987אימץ קיבוץ רמות מנשה את אסיר
ציון ולדימיר ליפשיץ שנכלא בלנינגרד (היום
סנט פטרבורג) ונשלח אחר כך למחנה בקצווי
סיביר בשל מאבקו לעלות לארץ .באותה תקופה
התגייס הציבור בישראל ,ובתוכו התנועה
הקיבוצית ,לתמיכה במאבקם של יהודי ברית
המועצות תחת הכותרת "שלח את עמי" .הצעתי
לקיבוץ לאמץ אדם אחד היושב בכלא ולפעול
למענו ,ובכך לתת פנים ושם לתנועה זו של אסירי
ציון .הקיבוץ של אותם ימים היה מעורב חברתית
ופוליטית והרעיון התקבל בשמחה .חברים רבים
סייעו ,ביניהם אני רוצה להזכיר במיוחד את חנה
ברקת ז"ל .יצרנו קשר עם המשפחה ,קיימנו ערב
הזדהות בחדר האוכל ,שלחנו מכתבים לאישים
ברחבי תבל ,נפגשנו עם מנהיגים זרים שביקרו
בארץ ,הפצנו את סיפורו של ליפשיץ בקרב
ארגוני זכויות אדם בינלאומיים ,ועוד ועוד.
הלחץ הישראלי והבינלאומי נשא פרי ,משפחת
ליפשיץ הגיעה לארץ ב 1-בנובמבר  .1987בנתב"ג
נערכה קבלת פנים גדולה לכבודם והם שוכנו
במרכז קליטה בירושלים ,העיר שאליה נכספו
ובה הם מתגוררים עד היום .קליטתם בישראל
הייתה מוצלחת ,למרות הקשיים הידועים לכל
עולה .ארבעת בני המשפחה הפכו לאזרחים
פעילים ותורמים לחברה בישראל .ולדימיר עבד
כמתמטיקאי בתפקידים בכירים במשרד האוצר

ולדימיר ליפשיץ ,אסיר ציון ,עם שחרורו ממאסר
לנינגראד ,ברה״מ1987 ,

ואחר כך בבנק ישראל ,אנה עבדה כמהנדסת
בניין ,ברוך עובד מזה  13שנים בחברת מובילאיי
והיה אחראי ישיר לתוכנה של המוצר הפופולרי
הנמצא במכוניותיהם של מיליוני אנשים בעולם
והבת מאשה/מריה ,שהייתה בת  12כשהגיעה
לארץ ,עובדת כפסיכולוגית התפתחותית
בירושלים .לכל אחד מהם ארבעה ילדים.
ולדימיר יהיה בן שמונים בשנה הבאה והתפנה
לכתוב את זכרונותיו בעבור שמונת נכדיו,
שאף אחד מהם אינו קורא רוסית לדאבון ליבו.
הזכרונות תורגמו לעברית ואני ערכתי אותם
וביקשתי את רשותו לפרסם חלקים מהם בעלון
הקיבוץ .הוא נתן לי יד חופשית .ואז התקשר
ברוך ואמר שהוא רוצה לפנות ישירות לאנשי
רמות מנשה אותם הוא זוכר בחום ,ושלח את
הרשימה להלן.

שלום לקוראי עלון רמות מנשה,
מתנות :ג'ריקנים עם מיץ ,קופסאות עם אוכל
וטלוויזיה! הוא לקח אותנו להתארח בקיבוץ
בסוף השבוע .כשהגענו ראינו מדשאות ירוקות,
אכלנו בחדר אוכל – היה טעים עד מאוד .ראינו
גמל ופרות ברפת ונסענו לגבעה סמוכה שהיו בה
הרבה פרחים ולא מעט אנשים שבאו להסתכל

ברצוני לספר לכם על הביקורים שלי בקיבוץ
בשנת  1987ועל הקשר המיוחד שהיה בין
משפחתי לבין הקיבוץ.
ביום שישי 6 ,בנובמבר  ,1987חמישה ימים לאחר
שנחתנו בארץ ,הגיע טנדר מרמות מנשה למרכז
הקליטה בשכונת גילה בירושלים והביא לנו
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היהודים מהדור שלהם ועבדו במוסדות המדינה.
יהודי לנינגרד היו ברובם משכילים ומתבוללים.
לא הכירו שום דבר שקשור לדת היהודית ,לא
שפה ולא חגים ,לא חופה ולא ברית מילה ,לא
ידעו כמעט כלום מהמורשת .כך גם אנחנו – לא
שמעתי בבית מילה באידיש ,לא ראיתי נרות
של שבת ,לא מצות – שום דבר .את המודעות
הלאומית שלי אני חייב לחברי לספסל הלימודים
בבית הספר היסודי .כבר בשבועות הראשונים
של כיתה א' הם הסבירו לי שאני  – evreyיהודי
ברוסית .עד אז חשבתי שזה רק כינוי לאנשים
קמצנים במיוחד – משמעות משנית לאותה
מילה שקיימת בשפה רוסית עד היום.

משפחת ליפשיץ נוחתת בארץ 1 ,בנובמבר 1987

על הפרחים והלכו בשביל ,בתור צפוף אך
מסודר .ראינו מכוניות פרטיות של הקיבוץ ("כל
מי שצריך יכול לקחת לכמה שעות ולנסוע").
אני זוכר שבכניסה לחדר האוכל היה תלוי גיליון
שבועי של העיתון הקיבוצי עם קריקטורה בה
היו מצוירים מיני טיפוסים שמשתתפים בהצבעה
על נושא היום .הטיפוס השלילי היחיד היה זה
שלא הגיע להצבעה – "כי לא איכפת לו[ "...הערה
לצעירים שבינינו :מדובר באחת הקריקטורות
השבועיות של לאו פלטאו]
העברית שלי דאז לא אפשרה לי לדבר הרבה,
אך ניסיתי להבין בכל הכוח .אני זוכר בחורה בת
גילי שדיברה על פתרון מעשי לבעיה הפלסטינית
– להקים מדינה בת שני חלקים בעזה וביו"ש
וביניהם כביש או מנהרה...
הרושם שלנו מהקיבוץ היה מדהים .יותר מכול
הדהימו אותי הילדים .הם היו שונים בתכלית
מהילדים הסובייטים שהתרגלתי לראות –
לאין שיעור משוחררים יותר ,אך לא וולגריים,
ספונטניים וכל-כך וטבעיים .הם לא "התנהגו" –
הם פשוט חיו!

באותה תקופה רוב אזרחי ברית המועצות
לא יכלו לקבל דרכון בינלאומי ולצאת לחו"ל,
אולם בקיר הבירוקראטי שהחזיק את אזרחי
ברה"מ בפנים הייתה פירצה מפתיעה :מאמצע
שנות השבעים ,המדינה הייתה חייבת לשחרר
יהודים שביקשו להגיע לישראל כחלק מאיחוד
המשפחות .לקראת סוף שנות השבעים הקיום
השקט של משפחתנו החל להיסדק :החלו
התנכלויות בעבודה נגד אבי  -תלונות אנונימיות
על כך שהוא קיבל למחלקה שלו יותר מדי
יהודים .אחרי לבטים רבים הורי החליטו לעזוב.
כתבנו מכתב לקרובים באמריקה עם מילות
קוד שפרושן היה "השיגו לנו הזמנה מישראל"
והתחלנו לחכות .אולם אחרנו את המועד .כאשר
קיבלנו את ההזמנה המיוחלת לאיחוד משפחות
כבר לא נתנו לאף אחד לצאת .ההורים שלי איבדו
את עבודתם בין-רגע ,והפכו לאויבי המדינה.
לא כאן המקום לספר על התלאות שחווינו בשש
השנים של ניתוק מוחלט מהחברה בה חיינו ,על
המאסר של אבי והגלייתו למחנה בסיביר .החשוב
הוא שבתוך החשכה גילינו עוד אנשים שנקלעו
לאותו מצב ובדרך זו מצאנו את הסולידריות
היהודית ,את ההיסטוריה ,הערכים והדת ובסופו
של דבר גם את מדינת ישראל.

כדי להסביר מה הביא אותנו לרמות מנשה
באותו סופשבוע חייבים להקדים מעט רקע.
נולדתי בשנת  1967בעיר הגדולה לנינגרד,
למשפחה יהודית שהשתייכה למה שנחשב אז
"מעמד ביניים" .גרנו בדירה קטנה אך נפרדת.
שני הורי היו בעלי השכלה גבוהה ,כמו רוב

ברגעים הכי קשים ,כאשר אבא שלי היה במעצר
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בקצה העולם ,בחצי-האי קמצ'טקה ,ואני הייתי
חייל בצבא הסובייטי ,שרה אוסצקי וקיבוץ רמות
מנשה היו בין אלה שעזרו לאימי אנה .מבחינתנו
הם היו הנציגים של מדינת ישראל ,שהושיטו
יד ארוכה לתוך החושך ,ובסופו של דבר הושיעו
אותנו ועוד אנשים כמונו והוציאו אותנו מתוך
המקום הסגור והחשוך שנראה היה כמבצר שלא
ייפול לעולם ,אך תוך כמה שנים התמוטט.
בסתיו  1987למדתי במכינה באוניברסיטה
העברית ובשבוע של חופשת החנוכה שרה
הזמינה אותי לקיבוץ .בבקרים עבדתי במפעל
לשעוני מים עם בחור נחמד בשם "נונצ'יק" –
מישהו זוכר אותו? באותו שבוע התחלתי פתאום
להבין את הפרסומות שבקעו מתוך הטרנזיסטור
שהיה במפעל .אני זוכר שבמכולת אפשר היה
לקחת אבוקדו בלי לשלם ,ומאז אני מאוד אוהב
אבוקדו .התעסקתי עם הסוסים וניסיתי לרכב.
בקיצור היה כיף.

מהצבא הסובייטי עשו מאמץ ,ואפילו דיברו
איתי ברוסית" .איזה שירים שרתם בצבא?" הם
שאלו" .מי היה אצלכם ה( ?zapevala -חייל
שמתחיל לשיר סולו לפני שאחרים מצטרפים)
בשבילם הצבא הסובייטי עדיין היה הצבא האדום
של מאי  ,1945שזה עתה ניצח את הנאצים.
מה יכולתי לספר להם? על הקצינים שגנבו
מנורות תאורה ביום הראשון להצבתם ביחידה?
על הסדיסטים שגרמו לבחור אחד גדול וחזק
להפוך לחולה נפש אומלל ובכיין? על חייל ששם
רגלו מתחת לגלגלי הרכבת כי לא היה מסוגל
לשאת יותר את השירות?
לי ולאחותי ולהורים שלנו תמיד שמורה פינה
מיוחדת וחמה לקיבוץ רמות מנשה – הלוואי
שתמשיכו להצליח ולהנות ולשגשג.
שנה טובה וחג שמח!
ברוך ליפשיץ
זוהי כתובת המייל שלי ,אשמח לשמוע את
תגובותיכם.
baruchli@gmail.com

פגשתי בקיבוץ שני אנשים ששרתו כחיילים
בצבא האדום במלחמת העולם השנייה[ .הערת
שרה :מאיר רץ ודוד אקהייזר ז"ל] כאשר
פגשו מישהו כמוני ,שזה לא מכבר השתחרר

משפחת ליפשיץ נוחתת בארץ 1 ,בנובמבר 1987
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גל שני  -להיות או לחדול?
מאיה ילס
״את הגשם תן רק בעיתו,
ובאביב פזר לנו פרחים,
ותן שיחזור שוב לביתו,
יותר מזה אנחנו לא צריכים.״ (שלמה ארצי)

אצלי השאלה :האם להמשיך במשמרות ,שבדרך
כלל נמשכות מעבר לשעות משמרת ,או לקחת
הפסקה כדי להקדיש זמן למשפחה.
בימים אלה של הגל השני ,עברתי מבחירה שהיא
שלי לחלוטין( ,אוהבת סיכונים שכמותי) להתנדב
ולתגבר בתחנה שנמצאת בעיר אדומה.
מה זאת אומרת להתנדב בעיר אדומה? להתנדב
בעיר אדומה אומר שכל נסיעה ,לא משנה מה היא,
אתה מתמגן ובשנייה עובר להיות טלטביז לבן....
להיות בחליפת מיגון זה לא הכי כיף או מהנה,
בלשון המעטה .לא משנה השעה שאתה מתמגן,
אם בבוקר ואם בלילה ,אתה מזיע את נשמתך
והניסיון להרגיע את המטופל רק דרך העיניים
וללא חיוך נהיה מאתגר ..מאתגר,
כי רוב האנשים רואים אותנו
ונבהלים.

אחרי התלבטויות בחרתי לפתוח עם הפזמון הזה
מהשיר של שלמה ארצי.
בחרתי בו כי זו מעין תקווה שלי לימים יפים יותר..
ההתלבטות שלי היא האם להמשיך בהתנדבות
במד״א ,או לקחת הפסקה קטנה.
בימים אלה ,בגל השני ,בסגר שהתחיל בראש
השנה ולא ידוע מתי יגמר אם בכלל ,נשאלת

כבר מזה כ  8חודשים ,אני יכולה לספור בדיוק על
יד אחת את הפעמים שבאמת ,אבל באמת ,ישבתי
עם משפחתי לארוחת שישי .וגם אם ישבתי זה
הם בשולחן ואני בדשא ,כמה שיותר רחוק.
מפגש עם אבוש שלי ,או כל מישהו שקרוב אלי
,מזכיר קצת את גבעת הצעקות ,המכונה גם ואדי
הדמעות ,במג׳דל שאמס.

בין ההתחבטויות שלי בין האירגון שאני אוהבת,
לבין משפחה וחברים ,שאומרים" :למה את צריכה
את זה ,את העייפות ,את העצבנות הזאת שקיימת
בך"( ,מי כמוהם יודע שאני עייפה! אני לא הבן
אדם הכי נחמד ,במילים יפות) ,לבין בן זוג שנמצא
הרחק ממני ,בלי יכולת להיפגש ,בין כל אלה,
חבר יקר ,שבמקרה האחראי תחנה שלי ,אמר לי
שצריך לדעת לאזן בין לבין כדי שלא נישבר .כדי
שלא ניפול .עם כל זה שאנחנו
בני אותו גיל לפעמים אני
מרגישה שהוא האח הגדול שלי,
או כמו שהוא טוען ,שאני אחותו
כמעט לא רואים אותי בימים
הגדולה.
האחרונים .כי הימים שלי הפכו
אנחנו לומדים אחד על השני
ללילות והלילות הפכו לימים
ומלמדים אחד את השני
ואני מעדיפה שלא להתרועע עם
שיעורים בחיים ,בכך שאנחנו
אנשים (מהפחד שאולי קיבלתי
מציבים מראה מול הפנים,
משהו במתנה) האמת שגם
בדרכים שונות ,וזה מה שהוא
אם אנשים רואים אותי ברחבי
לימד אותי .הוא הגיע ושם לי
הקיבוץ ,קצת נרתעים ,קצת
מראה ענקית מול הפנים ואמר
מתרחקים .רואים את זה בשפת
לי  :תתמודדי ,הפעם את לא
הגוף של האנשים.
בורחת .לא בורחת מהפחד .את
מאיה בחליפת מד״א
בימים אלה עולה לי המון השאלה
תתמודדי ,ואני פה כדי שאם
האם להמשיך בהתנדבות ולתרום
תיפלי יהיה מי שיתפוס אותך ...שאדע שאני לא
כמה שאני יכולה או להפסיק ולקחת הפסקה
לבד.
מההתנדבות.
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זה לעמוד ,לא  2מטר אלא יותר ,מהמשפחה
ופשוט לצעוק כדי שנשמע מבעד למסכה.
בלי האפשרות לנשק או לחבק המצב הופך לטיפה
קשה.בלי ללכת ולהיות עם בן הזוג ,כי אנחנו
במשמרות הפוכות ,וה׳ יודע איזה חולה פגשנו
ומה היה לו ....הספיקו לנו הבידודים ...בשמונת
החודשים האחרונים אנחנו נפגשים רק בין נסיעה
לנסיעה כשבמקרה הגענו לאותו בית חולים.
ולסיומה של משמרת מגלים שאפשר להזכיר
את ההוא שלמעלה ,בלפחות  6שפות בו זמנית,
כי עייפת כבר ,וכמה אפשר! כי שנייה לפני סוף
משמרת ,לפני שהצוות של משמרת בוקר הגיע,
חטפת נסיעה .אבל זה מה יש ואסור להתלונן.
תשאלו כל עובד וכל מתנדב מה זה לקבל נסיעה
ב  6:40בבוקר ,אחרי לילה שהיה לבן חלקית או
אפילו אם ישנת ..הוא יענה לך את אותה התשובה.
אבל עדיין לצאת אליה ולקבל באהבה אין סופית
את המקרה והמטופל ,לחבק ולהכיל ,גם אם זה
עם דמעות בעיניים ,כי די.

אנרג׳ייזר עם סוללות שלא נגמרות.
הופתעתי לטובה .האנשים בכפר מסבירי פנים,
מחבקים ,דואגים והכי חשוב מפנקים אותנו בכל
טוב .וראש הכפר? מדהים ודואג .מגיע לבקר,
מתקשר ושואל לשלומנו ,דואג שנהיה הכי מוגנים
שאפשר.
ומבחינת התחנה? תחנה "שאין דברים כאלה"!
תחנה של ערבים ,חילוניים ,דתיים .הכל ביחד.
תחנה של קיבוץ גלויות.
האחראי שלי בכלל דרוזי שהקשר שלנו הוא קשר
של אחים מהורים אחרים .המתנדבים והנהגים
מדהימים ,מחבקים ונותנים הרגשה של שייכות,
כאילו אני אחת משלהם( .השיחות בינינו כבר
מתנהלות חצי בעברית וחצי בערבית) וזה נותן
את הכוח להמשיך ולעשות מה שאוהבים .לא
נותנים לאף אחד להישבר .מעין משפחה מוזרה
שכזו .הרבה לא יסכימו עם ההחלטה שלי להמשיך
למרות הכל בחוד החנית .בקו האש.
גם אם זה אומר שלא אראה את המשפחה .הרבה
אומרים לי " :מה את לא נורמלית ,פסיכית ,וגם
חולת נפש? למה לך להסתכן? למה את צריכה
את זה? שבי בבית ,תהני מהחופש ,מהשקט" .זו
ההנאה שלי מהחופש .אני לא יודעת מה זה לשבת
בבית ולנוח .לא יכולה לראות את חברי למקצוע
עובדים ,ואני אשב בבית? מה פתאום !(על הטון
של הפרסומת לפרי ״שאני אשפשף?״)
זה מדרבן אותי .מחזיק אותי בסוג של שפיות (עד
כמה שניתן בימים אלה) .זה נותן לי הרגשה טובה
בסוף היום ,שעשיתי משהו טוב.

אבל אני? אני החלטתי ,למרות הכל ,כן להמשיך
את ההתנדבות עם כל הכאב והדמעות (ושתבינו
המון דמעות בלילות .לא רק שלי ,אלא של כל
חברי למקצוע).
נכון ,השעות במשמרת קשות .אם במיגון או
בלעדיו .ברוב המקרים המשמרת נמשכת מעבר
למה שאנחנו רגילים .אבל אני וחברי למקצוע
עושים באהבה אין סופית את כל מה שאנחנו
יכולים ...אם הגענו לילד שנפצע ומפחד פחד מוות
מאיתנו ,ואם לאדם מבוגר שפשוט בודד (קורה
לא פעם ולא פעמיים) ,שפשוט היה צריך לראות
את המלאך מהאמבולנס ,ולפרוק את כל שעל
ליבו ,כי לא ראה את ילדיו ונכדיו כבר כמעט שנה
ורק מחפש מישהו לדבר איתו ,שישב איתו ,ואנחנו
האופציה שלו.

אני שמחה על ההחלטות שלי לשנה החדשה
להמשיך להתנדב .בכל זאת ,זה חיידק שנמצא
אצלי כבר  20שנה .גאה על ההחלטות שלי בבחירת
החברים שלי ,מי רצוי ומצוי אצלי בחיים.
רוצה לסיים במילות תודה לחברי הקיבוץ ,לילדים
ולנוער ,להורים ,למשפחות שהשקיעו ,שנתנו
מזמנם ,ששלחו הודעות ,ששלחו פינוקים .זה
הפתיע ונתן הרגשה מדהימה ,אין לכם מושג עד
כמה.
בברכת בריאות וימים יפים יותר בהם נוכל
לשבת לשתות קפה ביחד ולחגוג ביחד.

כשעברתי להתנדב בעיר שנחשבת עיר אדומה,
(דליית אל כרמל) ,פחדתי שיהיו קשיי שפה ,שיהיו
מבטים של 'מה בחורה נוהגת על אמבולנס' ,או
'מה היא כבר יכולה לעשות הגמדה הזו '.ואיך
אסתדר בתחנה לא מוכרת .אבל יש לי כינוי
בין חברי במד"א :אני שד טזמני או הארנב של
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מגיפת הקורונה מבעד לעיניה של רופאת ילדים
ד"ר דנה פלג
בחרתי לשתף אתכם בדרך בה אני חווה את מגיפת
הקורונה כרופאת ילדים-
זו פעם ראשונה שאני פוגשת מחלה חדשה שאין
לי עליה מידע מראש .הכל נלמד תוך כדי תנועה-
מה התסמינים ,מי בקבוצת סיכון ,איך נדבקים,
איך מונעים הדבקה ,איך מטפלים.

חוות דעתם של ההורים לגבי מצב ילדם.
בחלק מהמקרים ,כשהרגשתי אחרי שיחת טלפון
שמצב הילד מחייב בדיקה ,התעקשתי שההורים
כן יגיעו למרפאה למרות החשש שלהם והמשכתי
לבדוק תינוקות וילדים חולים עם מיגון מתאים.
בתקופה הראשונה היתה דאגה שאולי גם אני
אדבק או אדביק את בני המשפחה שלי .עם הזמן
ראינו שמיגון מתאים אכן מונע הדבקה ותחושה
הפחד נעלמה.

בגלל שמחקר מדעי ופרסום מאמרים לוקח זמן,
חלק מהמידע הזמני עובר בתקשורת ובקצב
מהיר ואז התחושה היא שהמטופלים יודעים
כמוני על המחלה ולפעמים יותר ממני ,אם
הספיקו להתעדכן לפניי .כדי ללמוד ולהתעדכן
אנחנו מקפידים במרפאה על העברת מידע רפואי
מוסמך בין אנשי הצוות כמו מאמרים והנחיות
רשמיות של איגודים רפואיים בארץ ומחו"ל.

זכור לי מקרה של נער שסבל מחום וכאבי בטן
וההורים לא רצו להגיע להיבדק במרפאה ,כי
פחדו להידבק מקורונה .בסגר הראשון אנשים
יותר פחדו לצאת מהבית למקומות סגורים .אחרי
שכנועים בטלפון הסכימו להגיע ובבדיקה חשדתי
שיש לו דלקת של התוספתן .הפניתי למיון ,אך
גם לשם ההורים לא רצו לנסוע ,כי פחדו שבבתי
חולים יש סיכון גדול להידבק בקורונה .אחרי עוד
שיחת שכנוע הם נסעו לבסוף למיון וכעבור כמה
שעות הנער כבר היה לאחר ניתוח דחוף להוצאת
התוספתן והשתחרר לביתו כעבור כמה ימים.

העבודה במרפאה השתנתה לגמרי -בסגר הראשון
עברנו לשיחות טלפון ושיחות וידאו .הייתי צריכה
להגיע לאבחנה ולהמליץ על טיפול בלי לבדוק את
המטופל -דבר שלא לימדו אותי בבי"ס לרפואה או
במחלקת ילדים בבי"ח .חלק עיקרי ברפואת ילדים
הוא להסתכל על מצבו הכללי של הילד ,לגעת בו,
להקשיב לו ועכשיו הייתי צריכה להסתמך על

חלק משיחות הטלפון היו גם דרך של ההורים
לפרוק מתח ולחץ -פשוט הזדמנות של ההורה
לשתף בקשיי הבידוד ,למשל ,ולבכות ולשחרר
מולי את הדאגות והחרדות ,כדי להמשיך ולהיות
חזק מול הילדים .נחשפתי לקשיים כלכליים,
רגשיים ,ומשפחתיים לא פשוטים .חלק מההורים
התקשרו כדי להבין טוב יותר את ההנחיות
(שהשתנו ומשתנות כל הזמן) וחלק היו צריכים
לשמוע ממני דברי עידוד והרגעה.

דנה בעבודה

13

המעקב של חולי קורונה שאינם מאושפזים הוא
באחריות הצוות במרפאה -אחיות ,רופא הילדים
ורופא המשפחה .באחת משיחות הטלפון שלי
לאמא של נער חולה ,היא שיתפה שהם חגגו את
ערב ראש השנה בארוחת חג עם הוריה .כעבור
כמה ימים גילו שבנה בן ה  16 -חולה קורונה
ומסתבר שגם הסבא והסבתא נדבקו .הסבא עם
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מחלה ריאתית ולכן אושפז בבי"ח ,ובדיוק העבירו
אותו לטיפול נמרץ והוא הורדם והונשם .כעבור
שבוע התקשרתי כדי לשחרר את הנער ,שהחלים
מקורונה ושאלתי מה שלום הסבא .בבכי היא
סיפרה כי נפטר יומיים קודם והם אפילו לא יכלו
להשתתף בהלוויתו כי לא הורשו לצאת מהבית.

להם סימני התייבשות ,למשל .מיום ליום היא
נשמעה לי טוב יותר וחזקה יותר ,הילדים החלימו
בהדרגה וגם היא וכך הצליחה לטפל בהם בכוחות
עצמה ,בביתם.
חששתי שילדים יפחדו ממני יותר בגלל המסכה
והמשקף שאני משתמשת בו בזמן בדיקה אבל
לשמחתי הם ראו את החיוך שלי גם דרך המסכה
וחייכו חזרה .זה חיזק אצלי את הדעה שילדים
מסתגלים יפה לשינויים .גם הצעירים נכנסו לחדר
בשמחה עם מסיכות צבעוניות משלהם וידעו
להסביר לי על הקורונה ועל אמצעי המיגון.

בשיחת טלפון אחרת ,למשפחה נוספת ,בה
האם ושלושת ילדיה חלו בקורונה ,האם בכתה
וממש נשמעה שבורה .הילדים סבלו מהקאות
ושלשולים .היא בעצמה היתה חלשה והתקשתה
מאוד לטפל בהם .היא ביקשה שנפנה אותה
לאשפוז במלונית ,יחד עם אחיותיה ,שכבר
מאושפזות במלון מסוים כדי שהן יוכלו לעזור
בטיפול בילדים החולים .במרפאה עשינו עבורה
את התהליך הבירוקרטי של העברה לאשפוז
במלונית ,אך כשהגיע אמבלונס להעביר אותם
למלון הסתבר שאין מקום במלון אליו ביקשה
להגיע ולכן העדיפה להישאר בבית .דיברתי איתה
כל יום בטלפון ,בניסיון לעזור לה ולחזק אותה
ולהבין מה המצב הרפואי של הילדים :האם יש

אני בטוחה שחלק מהרפואה בקהילה תשתנה
בעקבות הקורונה אבל לא אהיה מוכנה לוותר
על המפגש פנים מול פנים עם מטופלים ובני
משפחותיהם ,זה הרי החלק הכי מעניין בעבודתי.
מאחלת לכם שנת בריאות ושפיות!
ד״ר דנה פלג ,רופאת ילדים מומחית ,מרפאת
עמק השלום ביקנעם ,שרותי בריאות כללית

ברכות ליונתן ניר
וכל שותפיו לדרך
על זכייתו של הסרט "תמונת חייו"
בפרס הצילום בפסטיבל הקולנוע
של האו"ם UNAFF 2020
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חיינו מאז שהתוודענו לוירוס  covid 19המכונה קורונה (כתר)
ד"ר מיכאל קאפמן
יונה גור בת כיתתי (אלומה) ביקשה שאכתוב כמה
מילים על התבוננות בקורונה מעיניים של רופא
משפחה .זה לא היה פשוט ,כי מה כבר אפשר
להוסיף על הצפת המידע ,המדויק והלא מדויק,
איך להתמודד עם הדעות המנוגדות והמנומקות
בכזה שכנוע והגיון .כיצד ניתן להפריך את עשרות
הקונספירציות המדומיינות במלואן או בחלקן.
בכל זאת ,בשעת לילה מאוחרת בקרירות של ערב
סתיו מצאתי כמה רגעים של פנאי ,והתיישבתי
לכתוב כמה הרהורים ומחשבות המלווים אותי
בתקופה זו.

חשוב לי להוסיף שפחד ותחושת איום ,אינם כלים
יעילים ,בהתמודדות עם אתגרים מורכבים .הם
עוזרים לעיתים בטווח הקצר (לברוח או לתקוף)
אך בחברה המתמודדת עם מגיפת תחלואה
חדשה ,פחד וחרדה הופכים לחולי נוסף ,המחליש
את הגוף ואת החברה.
מראשית המגיפה ,השיח ,האוירה והאופן
שהמדינה ובתוכה מערכת הבריאות התמודדו עם
הקורונה זרעו ,פחד מוגזם ,חרדה וחששות .נכון,
מדובר במחלה חדשה ולא מוכרת ,והיה מקום
לזהירות .אך זהירות איננה פחד ואיומים דרמטיים
גורמים לתגובות נגד
וחוסר אמון.
מזה שנים חל כרסום
באמון שבין חלק
גדול מאזרחי המדינה
לבין מוסדות השלטון
ברוב העולם ,ובאופן
בישראל.
משמעותי
תקופה ארוכה שאנחנו
שנבחרי
מתרשמים
הציבור דואגים לעצמם
ולאינטרסים של גופים
צילום :לבנה שני
בעלי כוח כלכלי ולא
לאזרחי המדינה .שנים
של פילוג ושיסוי של החברה בישראל החריפו עוד
יותר את חוסר האמון שבין חלקים שונים בחברה
הישראלית  .כל זה גרם שמדינת ישראל התחילה
את ההתמודדות עם מגפת הקורונה משוסעת
וללא אמון בממסד ובמנהיגות .כל אחד מבין ,וכל
רופא ומטפל יודע שאמון הוא לב הטיפול .אמון
צומח מקשר של כבוד והערכה הדדית ,ואת אלו
יש לטפח .אמון הוא מה שגורם למטופל ליטול
תרופה ולעשות מעשה על מנת להחלים ,אמון
מחבר זוגות ,ויוצר משפחות וחברות .אני בטוח
שלכל אחד מאיתנו יש דוגמאות אישיות רבות,

נתחיל אולי בהבהרה קטנה :מדובר כפי שכולכם
יודעים בנגיף -וירוס .היינו מעט חומר תורשתי
המשתכפל בתוך תאים .הנגיף איננו בעל חיים,
אין לו רצון משל עצמו ,לא מחשבות או חלומות,
ואפילו ללא שאיפות ,איננו ערמומי ואפילו איננו
אכזרי .אין לו עניין בביבי ,בגמזו או ביורם לס .לכן,
דימויי המלחמה ,תכסיסי קרב ,ומיני תיאורים
דרמטיים בהתמודדות עם המחלה שנגרמת
מהוירוס ,מטעים ,גורמים להתמודדות לא
רציונלית עם המחלה ,יוצרים מתח ,חששות ופחד
שאינם מועילים לא לאנשים ועוד פחות לחברה.
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וגם חברתיות והיסטוריות בהן חוסר אמון גרם
להרס וחורבן .לצערי ,עד רגע כתיבת שורות אלו,
חוסר האמון בין תושבי המדינה לממסד השלטוני
והבריאותי רק גדלים.

פוטרו ,ונאלצו להישאר בבית עם ילדיהם שנותרו
ללא מסגרת חברתית ולימודים .הרבה מתשומת
הלב מופנית לאוכלוסייה המבוגרת מאד שהיא גם
הפגיעה ביותר .יחד עם נקיטת אמצעי הזהירות,
חשוב היה להימנע מבידודם  ,ניסינו לאפשר
המשך חיי חברה מסוימים ,מפגשים בחללים
פתוחים ,ויציאה לאוויר הפתוח .בעיני ,הגיבורים
האמיתיים בתקופה זו אלו המטפלים הזרים
והעובדים בבתים סיעודיים הדואגים ומטפלים
באוכלוסיית המבוגרים והקשישים בעבודה קשה,
בשכר מינימום ,במסירות ובדאגה אמיתית שלא
ידביקו ולא יביאו את הקורונה מהעולם שבחוץ
לבתי הקשישים.

בואו ניזכר בהגדרת ארגון הבריאות העולמי
לבריאות" :בריאות היא מצב של רווחה גופנית,
נפשית וחברתית ולא רק היעדר מחלה" .ואכן,
ברפואת משפחה נקודת המבט שלנו על כל
מטופל היא גופנית-נפשית-חברתית-רוחנית.
כך גם צריך לחשוב בהתמודדות עם מגפה .חשוב
לבחון את דרכי ההתמודדות בצורה כוללנית
ולקחת בחשבון את הבריאות הגופנית ,הנפשית,
הפרטים
ואחותה
החברתית והרוחנית של החברה ושל פנינה
היוצרים אותה .כל הסתכלות שתיקח בחשבון
כ  95%-97%מהחולים ומאומתי קורונה מטופלים
רק את המחלה ,או את מספר המתים ברגע נתון,
וטופלו בקהילה .ככול שקהילות התמודדו
ללא ההקשר הרחב תגרום נזק גדול ומשמעותי
ביעילות וטוב יותר כך פחות הגיעו לבתי חולים.
מבחינה חברתית ,כלכלית ,תרבותית ורוחנית,
ככלל ידוע (ממחקרים רבים) שמערכת בריאות
נזק שיישאר גם אחרי שכולנו נחלים ,נמצא חיסון
טובה נקבעת באיכות רפואת הקהילה שלה .בעוד
ונשוב לשגרה חדשה (או לשגרה הקודמת).
שאנחנו זוכים לראות תמונות קשות ודרמטיות
ממחלקות הקורונה של בתי החולים ,שוכחים
כשאני מתבונן כיצד מתמודד קבוץ רמות מנשה,
לציין שברפואת המשפחה ממשיכים בטיפול
והקבוצים שאני עובד בהם בתקופה זו ,אני יכול
השוטף במטופלים הסובלים ממחלות כרוניות,
לזהות את הכוחות היכולים לאפשר התמודדות
חרדות ,דיכאון ,אלימות במשפחה שהחמירו
יעילה ונכונה עם מגפת הקורונה .הסוד ,הוא
פשוט :אחריות קהילתית ,אמון ושיתוף פעולה
בין המרפאה המוסדות והקהילה ,עם סולידריות
חברתית רב דורית בין חברי הקהילה .הקשר
והאמון של הקהילה עם המרפאה (רופא משפחה
ואחיות) עזרו בקטיעת שרשרות הדבקה במהירות
ויעילות הרבה לפני ,וביתר יסודיות ממשרד
הבריאות .הליווי הצמוד והעזרה בבידוד יצרו
אמון ודיווח אמת .החוסן והאכפתיות הקהילתית
הקרינו על ביטחון כל האוכלוסייה .המשך פעילות
גופנית ,ופעילויות חברתיות תרבותיות (גם בזום)
בכל זמן היוו גם הם חלק ממכלול ההתמודדות.
מרפאות הקהילה חזרו אחרי הסגר הראשון
והתבהרות תמונת המגיפה לטפל בכלל
האוכלוסייה .המשכנו לטפל בחולי כרוני ,וחריף,
במיני מכאוב ובעלייה בחרדה ובדיכאון המלוות
את האי וודאות וקושי של רבים שיצאו לחל"ת או

מורן מדווי ובנו עידן בימי סגר
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ובעליה בעת זו ,ובנוסף מלווים מאומתי וחולי
קורונה עם תסמינים יחד עם משפחותיהם,
משחררים מטופלים מבידוד ,ומכניסים לבידוד.

ותנאי ההעסקה של הצוותים העובדים ומטפלים
בקשישים .בחיזוק הרפואה והטיפול בקהילה
טמונה הצלחת הטיפול במגיפה .ההוכחה נמצאת
כאן סביבנו ובהתנהלותנו .ממחקרים בארץ אנחנו
יודעים שהאמון ברופאי המשפחה הוא גבוה
(סביב  ) 90%גם בקהילות של החרדים ובחברה
הערבית .מוסדות המדינה כולל משרד הבריאות
זוכים להרבה פחות אמון .כפי שראינו בזעיר אנפין
אצלנו ברמות מנשה ובישובים וקיבוצים נוספים
שאני מכיר זה אפשרי ,יעיל מוצלח וזול בהרבה
מההתנהלות הנוכחית.

אחרי שנים של ייבוש תקציבי של מערכת
הבריאות ,תכנון לקוי והחלשת רפואת הקהילה,
ומערכת האשפוז ,התעוררה המדינה בבעתה
למגפת הקורונה .ללא כל חשיבה ותכנון .בבהלה
ובהילות "נזכרו" במערכת הבריאות הקורסת
והחליטו לשלוח את ה"מוסד" ושירותי הביון
לרכוש אלפי מכשירי הנשמה (ללא צורך)
ובמקביל לפזר הצהרות על הגדלת תקנים בבתי
חולים (רק דיבורים) .עוד אינדיקציה לבלבול,
פחד וקיבעון מחשבתי .אולם ,על מנת להתמודד
עם המגיפה בצורה יעילה והגיונית חיוני היה
שהמדינה תדאג לא פחות ואף יותר לחיזוק
הקהילה ורפואת המשפחה .שם צריך להגדיל
את כמות הרופאים ,צוות הסיעוד ,אנשי בריאות
הנפש ועבודה סוציאלית .צריך היה לבנות צוותי
עבודה שיעבדו יחד עם הקהילה בהגדרת צרכים,
בעיות ודרכי טיפול .צריך לשנות את הגישה לבתי
אבות ומוסדות סיעודיים ,תוך שיפור תנאי המקום

מגפת הקורונה מלמדת אותי ,שצריך מיד פעם
לעצור ,לנשום ,להתבונן במלוא תשומת הלב
בחיים האלה ,בעולמנו ,שהכרחי לשמור עליו,
בפלא האנושי ,על תבונתו ,רגשותיו ורוחו,
במציאת המשותף ובחיבור לשונה .הסתכלות
מפוכחת סביב ובמקומות המוגדרים ירוקים
מצביעים על אפשרות אחרת לגמרי של התנהלות
וקיום שגרת חיים אנושית מלאה ובריאה יותר.

צילום :ענר דודאי
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לוקחים את החינוך בידיים
נגה גרשוני עמק
"אם כבר מגפה ,אז עדיף לחיות בקיבוץ" מצאתי
את עצמי אומרת ליותר מאדם אחד בתקופה
האחרונה .אין ספק שאם יש משהו שגרם לי
לשמוח (יותר) על ההחלטה לגור בקיבוץ זו
מגפת הקורונה .אנחנו נהנים ממרחבים ,מסביבה
ירוקה ומהיתרון שאנחנו מכירים כמעט את כולם
בסביבתנו .אבל יותר מהכל הקורונה מעלה אל פני
השטח את הקהילתיות והלכידות החברתית.

אלטרנטיביים במסגרת ההנחיות ,והתהייה – למה
לא אצלנו? מבול של הודעות הגיעו בעקבותיו,
כשרובן מעבירות את אותו המסר – יש לנו את
הרצון ,ואת היכולת ליצור מסגרת חינוכית,
חברתית וקהילתית לילדים שלנו כדי לתת מענה
לצרכים שלהם ושל ההורים שלהם .אז מה מונע
מאיתנו?
בשיחת ההתנעה הראשונית שהתרחשה למחרת
בערב נכחו  14נשים ,ומשם הוחלט לצאת לדרך
עם מספר צוותים במקביל .צוות אחד היה אמון
על המענה המיידי וצוותי חשיבה נוספים נוצרו
כדי לתת מענה לטווח ארוך יותר לשכבות הגיל
השונות :הגיל הרך ,היסודי ובני הנוער .כל הצוותים
זוכים לתמיכה ושיתוף פעולה מלא של ההנהלה
ושל ההנהלה הציבורית של החינוך ,כולל עזרה
תקציבית וציוד.

בשבועות האחרונים ,עם היציאה ההדרגתית
מהסגר השני ,וההבנה ההולכת והמעמיקה של
הנזקים ארוכי הטווח שנעשים לילדים שלא הולכים
לבית הספר רמת הייאוש והתסכול גברה .היה
ברור שאין מה לצפות שפתרונות יגיעו מהנהלת
הקיבוץ או המועצה ,כי ידי אלה כבולות.
הדבר התחיל ,כמו הרבה דברים אחרים ,בקבוצת
הוואטסאפ "מנשקות" .בוקר סוער במיוחד של
התכתבויות התחיל בשיתוף כתבה בעיתון על
מנהל תיכון בתל אביב שהחליט להפעיל לימודים

צוות "ההוצאה לפועל"
חברות :אורי אדלשטיין ברקת ,יעלי אולנדר רוזן,
ענת עדי רוזנברג ,קרן אלחנתי ,רחלי קליין ונגה
גרשוני עמק
הצוות התחיל בגיוס מתנדבים באמצעות שאלון
שהופץ באמצעים דיגיטליים ,ותוך ימים ספורים
הוציא מערכת של פעילויות למגוון גילאים,
כשהמטרה הייתה ללמוד תוך כדי ריצה .הדבר
הראשון שלמדו היה עד כמה רוח ההתנדבות
בקהילה נושבת בחוזקה ,וכמה אנשים ,מכל שכבות
הגיל ,נרשמו כדי לנדב מכישרונם ומזמנם .הדבר
השני שלמדו היו צרכי הקהילה – רב הנרשמים היו
בגילאי היסודי ,והפעילויות הפופולריות כוללות
ספורט ויצירה .הצוות ממשיך לפעול ורוצה
ללמוד ולדייק את הפעילות ולכן מבקש לשמוע
גם מהמתנדבים וגם מהילדים שנרשמו לפעילויות
והוריהם איך ואיפה אפשר לשפר ,במטרה ליישם
את הלקחים בעבודת הצוותים האחרים.

אורן שריד במפגש עם הילדים

קרן אלחנתי מלמדת את הילדים טאיקוונדו

18

עלון רמות מנשה | אוקטובר 2020

מטעם הקיבוץ ועם גל אלבלנסי שהתנדבה
להעביר פעילות מיוחדת של תנועה לותיקים
ונערים .במקביל ,נוצרה קבוצה שתאפה עבור
הותיקים ותחלק להם פינוקים בהובלת מיכל
טרטצקי וענת קיילר.
יעל ישראלי מרכזת את תחום הספורט והעזרה
בשיעורי בית של הנעורים .כדי לעזור עם ילדים
צעירים יותר ,דפנה מולר ריכזה רשימה של נערות
מקסימות שתשמחנה לשמור על ילדים צעירים
כדי לתת להוריהם זמן להתאוורר .בנוסף ,צוות

לבנה שני עם הילדים במוזיאון

צוות ביה"ס היסודי
חברות :רקפת שרון ,דידי יעקב ,טלי מוקוסאי
ויפעת פלד

עדי פרנס מאמן את הילדים באופניים

בימים אלה הצוות יוצא לדרך עם מיפוי צרכי ילדי
היסודי וההורים שלהם ,ובדיקה כיצד ניתן לתת
מענה לצרכים אלה בתוך הקהילה .הצוות מתמקד
בשני נושאים עיקריים .הראשון ,מתן עזרה
לימודית לילדים בשעות הבוקר .בימים הקרובים
יתפרסם שאלון מיפוי להורים שייצר תמונת מצב,
שבעקבותיה ייצאו בקול קורא לגיוס מתנדבים
מתחום ההוראה או סטודנטים .הנושא השני בו
יתמקד הצוות הוא גיבוש השכבה הבוגרת (ה-ו)
על מנת לעודד אותם ליציאה מהבית.

להפעלת קבוצות ילדים בהובלת עינת אברמוב
ומיכל חייט גיבש פעילויות לילדים צעירים
שכוללים כדורגל ,חפש את המטמון וגם שיעורים
פרטיים לילדים צעירים יותר.

צוות הנעורים
חברות :יעל ישראלי ,ליהי קדני ,עינת אברמוב,
דפנה מולר ושרית דודאי

צוות הגיל הרך
חברות :ורדה קליין ,מיכלי גרנדוס וליאור סיאוקן
מערכת הגיל הרך נפתחה ופועלת היטב .צוות
הגיל הרך יתכנס בימים הקרובים כדי להכין תכנית
מגירה למקרה הצורך ,בליווי מקצועי של חנה אלון,
מנהלת הגיל הרך .התכנית תתייחס לבעיות שעלו
בסגר הקודם ולמגוון הצעות שהועלו בקהילה.

הצוות שעובד בשיתוף פעולה מלא עם מדריכי
הנעורים עמוס סוקול וירדן לנגבורד ,התחיל
בשליחת מסמך הרשמה להתנדבות לנוער .תוך
שעות ספורות נרשמו  )!!( 80נערות ונערים ,כל
אחד לפי תחומי העניין שלו .המתנדבים הצעירים
חולקו לצוותים ,כאשר כל צוות מלווה במבוגר.
הצוותים התחילו לפעול וכבר מתחילים לראות
את התוצאות בשטח.

הצוותים פועלים כמעט שבועיים ,וכבר מרגישים
את השינוי בשטח .רוחות של שינוי וגיבוש
נושבות ברחבי הקהילה .הילדים שמחים לצאת
לפעילויות ,לפגוש חברים ישנים ולהכיר חדשים.
ההורים שמחים על שבירת השגרה המבורכת,
ורואים גם את ההשפעות החיוביות על הילדים
שבילו זמן רב בסגר .מתנדבים שמדריכים קבוצות
מספרים כמה כיף היה להם לעבוד שוב עם ילדים,
ומרגישים שכל הקהילה נרתמה לפרוייקט.

צוות הסלע הגדול בהובלת יובל פלג ועמוס כבר
נפגשו והעלו רעיונות וההתלהבות בשיאה .צוות
שיפוץ הקיבוץ בהובלת קוקי לזר ,נאווה דאהן
ומירב פרנס גם נפגש והוחלט להתחיל בשיפוץ
הכתובת של לאו במזכירות הישנה .העבודות
מתחילות ממש בימים אלה .צוות שיפעל לניקיון
שטחים בקיבוץ מובל על ידי שרית דודאי.
צוות קשר עם ותיקים בהובלת ליהי קדני וענת
עדי נפגש עם מדי פפו שאחראית על הותיקים

הצוותים עובדים בשיתוף פעולה ביניהם ומזמינים
את כולם להצטרף למיזם ,כל אחד לפי רצונותיו
ויכולותיו.
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המציאות נדיבה יותר מהדמיון שלנו
לילך בן דרור
מרבית הכאב שלנו מגיע מהדמיון שלנו .דמיון
הוא יכולת מדהימה שמייחדת את המוח האנושי,
מאפשרת לו להגביה עוף מחד ,לברוא ולהמציא
(צורה נעלה של תכנון!) ,ויחד עם זאת גם לצלול
נמוך למצולות של ייאוש וחרדה.

"חרדה" ?...תוך פחות ממילי-שניות ,בלי שבכלל
שמנו לב מה 'התפוצץ' בתוכנו .מספיק טריגר קטן
כדי להכניס את מערכת העצבים הסימפתטית
שלנו למצב הילחם/ברח ,מצב מופעלות
גבוה שזורק אותנו בעוצמה לאוטומטים הכי
הישרדותיים שלנו.

הרבה מהכאב שלנו מגיע מהמוח הפזיז שכל כך
אוהב לרוץ קדימה מהר מידי ,שרגיל להרבות
במחשבות "פן" ,ליצור תסריטים ,לפרש ,לשפוט...

בתקופה הזו מגיעים אלינו המון מסרים ומידע
שיכולים לגרום למעבר הזה .גם אני ,אישית,
מוצאת את עצמי מוצפת הרבה יותר בקלות
בתקופת הקורונה .וכך – אינספור מרגעי ההווה
היפים שלנו מוקרבים על מזבח הדאגה לעתיד
("מה יהיה") ...ובעיניי יש הרבה עצב בהבנה הזו.

הרבה פעמים אני אוהבת להזכיר לעצמי –
לעצור.
ולהתעורר.
שתי מילים חזקות – ולא קלות לתרגול.

אז מה הייתי מאחלת לי ולכם?

לעצור את האוטומט ,ההרגליות של המוח,
הדפוסים שאליהם אני רגילה ליפול – ולהתעורר
חזרה לרגע הזה ,להווה ,לגוף ,לחושים – לכל מה
שחי בי ממש עכשיו.

 .1שנבחר את איכות החומרים שאליהם אנחנו
חושפים את התודעה שלנו (כמו שלגוף שלנו היינו
רוצים לתת מזון באיכות גבוהה – כך גם התודעה
זקוקה להזנה מחזקת וטעימה)

ברב הרגעים המיוחדים שבהם אני מצליחה
לעשות את התנועה הזו ,אני מגלה ש :ברגע הזה
יש לי אוכל ,אני מוגנת ,אני יכולה ליצור קשר עם
אנשים שחשובים לי ,יש לי יכולת בחירה בהרבה
מובנים – שבעצם המציאות נדיבה ושופעת למדי.

 .2שנעצור מידי פעם וניזכר  -שבעצם המציאות
הרבה יותר נדיבה ,עשירה ובטוחה מהדמיון שלנו
 .3שנפגוש את מה שקיים – כמו שהוא .מה שקיים
במציאות ,ומה שקיים בתוכנו ,עם קשיבות,
סקרנות והסכמה.

שמתם לב באיזו מהירות המערכת שלנו יכולה
לעבור ממצב "בסדר" למצב "כעס" " /דאגה" /

מוזמנים לנסות

צילום :ענר דודאי

צילום :לבנה שני
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מסע יצירתי של גילוי כוחות ריפוי ,תפילה וברכה
דרך רקמת מנדלות
חנה יורב
רוקמת תך שרשרת -שואפת ,נושפת ,שואפת,
נושפת ,מתפללת ,שרה ,מברכת.

בכוחות היקום .בדרך יצירתית וצבעונית ,מתהווה
תמונה /מפה ,שהיא עדות לריפוי ,והיא נושאת
בתוכה אנרגיה מרוכזת.

המסע שלי עם רקמת המנדלות ,החל לפני 7
שנים ,אז לא ידעתי ,שמתגלה עבורי דרך ייחודית
ואישית לריפוי .היו אלה ימים רבים של שהייה
בבית חולים ,ליוויתי את אלון בטיפולי כימותרפיה.
כשהחלו לחפש עבורו תורם למח עצם ולי לא
היה "תפקיד" בחיפוש( ,כי יש מתאמת השתלות
ומאגר עצום של עזר מציון) ,היה לי ברור שיש
תורם ביקום ואני שעוסקת באנרגיה ,חשתי רצון
לזמן אותו ,לקרוא לו ,בדרכי שלי.

תהליך הרקמה מתחיל בצורך לליווי אנרגטי
עוצמתי ,לאחר מכן מגיע שלב של בירור בתוכי ,מהו
הסמל -התדר שיתמוך בתהליך המתבקש .אני
נעזרת בסמלי הטארוט ,בתדרי החיות והצמחים.
זהו שלב של "חוסר-שקט" ,של חיפוש ובירור
פנימי וחיצוני .כשהסמל נמצא ,אני מעתיקה אותו
ואז מגיע השקט ומתחיל זמן הרקמה .הסמל על
הבד ,מאפשר לי לרקום בכל מקום וזמן .בבית,
בבית חולים ,ברכבת ,אני יכולה לעשות הפסקות
ולחזור כשמתאפשר לי .אין צורך בקליניקה ,או
בסביבה סטרילית.

וכך על בד שהיה לי בארון ציירתי מנדלה גדולה,
וקראתי לה" :מנדלה לזימון תורם" .כל יום
הגעתי לבית החולים עם המפה ,חוטי  -הרקמה
והמספריים ,שמשכו התעניינות .וכך תוך כדי
רקמה ,שלחתי את תפילותיי ,זו הייתה חוויה
יצירתית ,צבעונית .היא השאירה אותי ערנית,
מלאת תקווה ואמונה .בליבי אמרתי ,שבבוא היום
אתן את המפה לתורם/ת ....והיא אכן נמסרה
בטקס מרגש שלוש שנים אחרי.

התמונה על הבד נושאת בתוכה את המסר ,את
הכוונה .והחוט הנרקם ,הוא שמוביל את הדרך,
הוא שיוצר את תהליך הריפוי ומאפשר לה ,לצאת
לאור ולהתגלות על הבד.
לאורך כל הרקמה ,אני קשובה אליה :מה היא
מבקשת ממני ,מאיפה להתחיל ,באיזה צבע
לרקום .פעמים רבות הרקמה תבקש ממני לעצור,
לעשות הפסקה ,זה תהליך פנימי שדורש את
הזמן שלו ...לעיתים יתנגן בראשי שיר ותפילה
שקשורים ,או אכתוב בעצמי .למדתי ,שהמסר
מגיע בתכים האחרונים וזה תמיד מרגש ומפתיע.
לפעמים אבין רבדים נוספים ,זמן רב אחרי
שתסתיים הרקמה.

הרקמה הבאה ליוותה את תהליך השתלת מח
העצם של אלון .שם היא התגלתה בעוצמת
הריפוי שהיא מחזיקה ,בחיבור בין כוחות עליונים
לתהליכי הגוף ,ואני הבנתי שנפתחה עבורי דרך
ייחודית לליווי אנרגטי משמעותי ורב עוצמה.
מאז אני רוקמת מנדלות לריפוי וברכה.
במהלך השנים ליוויתי השתלת כבד עם רקמה
שנמשכה  11שעות ברציפות ,רקמתי חופה
משפחתית ,שברכות רבות נרקמו בתוך פרחיה,
רקמות אישיות לליווי תהליכי התפתחות וגדילה
וממש לאחרונה סיימתי לרקום את טליתה של
אסנת אלדר ,לקראת הכתרתה לרבה.

וכך קרה עם רקמה שרקמתי לפני שנה ,זו רקמה
שליוותה אישה ,יקרה לליבי ,שהייתה מאושפזת
בחדר בידוד במשך  8חודשים .הסמל שנבחר
עבורה היה "הקיסרית" ,מקלפי הטארוט .הסמל
מביא חיבור לנשיות ,לאימהות ולחוכמת השושלת
הנשית .הצב -סמלה של אמא אדמה ,כד הזרעים-
המסמל את הכוחות הפנימיים הנדרשים לריפוי.
כמו גם את הרחם הנשית היודעת את מחזורי

רקמת המנדלה מאפשרת לי ללוות תהליכי עומק,
שדורשים זמן וחיבור לכוחות פנימיים שנתמכים
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ההתמלאות וההתרוקנות .שדה החיטה12 -
השיבולים ,מסמלים את התמיכה המשפחתית
והקהילתית ,הנדרשים בעת מצב מורכב ומאתגר,
כפי שחוותה .החיטה -מסמלת את הזמן ,את
התהליך הנדרש לריפוי ,כמו כן ,את ההבנה
שמגרעין אחד אי אפשר להכין ככר לחם ולשבוע.
יש צורך בשדה גדול ,בתמיכה רחבה .לריפוי
נדרשים כוחות פנימיים ומשפחה וקהילה תומכת.

הוא מעבר לפרטי ,הוא עולמי .כל אחד מאיתנו
נדרש למצוא בתוכו כוחות פנימיים להתמודד
עם השינויים והאתגרים .הקורונה חידדה עד
כמה כולנו ערבים זה לזה ,כולנו נדרשים לשתף
פעולה עם אנשים מכל קצוות עולם .ושלמשפחה
ולקהילה הסובבת אותנו ,יש משמעות אדירה
לחוסן ולאפשרות לשרוד תקופה זאת.
זמן הקורונה הביא אותי לרצות להוציא את
רקמותי לאור ,וכך נולד שם לרקמות:

את הרקמה סיימתי לרקום באוגוסט ,2019
בדצמבר היא נפטרה ,כשהיא משאירה אחריה
מורשת של ריפוי .כשהקורנה פרצה לחיינו וכולנו
נכנסנו לבידוד ,הבנתי שהמסר של הרקמה הזאת,

רקמתה -
רקמת הלב -רקמת ה'.

שיר שכתבתי בעקבות תרגיל כתיבה ,ששלחה לילך ערמוני-שמעוני בזמן הקורונה
מחט
"אני דקה דקי-קה
אני קטנה קטנ-טנה.
יש בי חור ואני חדה כסיכה
דרכי עובר חוט השני
והוא נמתח ומתפתל
דרך הלב
לאצבעות הידיים.
וכך אני נעה בקצב הלב
נכנסת יוצאת
שואפת נושפת
פועמת.
כה נעימה לי הדרך
חום היד האוחזת בי
זאת המנווטת את דרכי
בתוך רזי הבד הרך
כל הזמן לוחשת בתוכי
תפילה זכה ושיר הלל.

לפעמים ברגעים שאין להם מילים
יורדת עלי דמעה
מרטיבה
מרטיטה
אותי
באלפי נצנוצים
ואז אני יודעת
שרגע קסם וריפוי
עוברים דרכי.
ויש לפתע אני מחליקה
ונופלת לרצפה
ככה סתם
כי לרגע ברחה לחנה הכוונה".

צילום :אלון לויטה
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מלבד המנדלות ,רקמה חנה גם חופה וגם טלית עבור אסנת אלדר
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יוצרים בקהילה

מרקמותיה של חנה יורב.
צילום :אלון לויטה

מפה להשתלת מח עצם

מפה לזימון תורם
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עיסוקם של אנשים  -עמרי זרח ,איש האופניים
לילך ערמוני שמעוני
מעולה לרכיבה ,כי זה אחד
המקומות היחידים בארץ
שאפשר לרכוב בו כל
השנה בגלל אופי הקרקע.
הקרקע היותר בהירה,
בוצית,
פחות
שהיא
מאפשרת לרכוב כאן גם
בגשם שוטף".
"גדלתי בבית שבו אופניים
היו ה-ספורט .אבא שלי
היה אלוף ישראל באופניים
ברכיבת כביש ,שופט
בתחרויות ופעיל בתחום.
היינו פחות משפחה של
ויותר
כדורגל-כדורסל
משפחה של טור-דה-
פראנס ופריס-דאקאר .בתור ילד רכבתי המון.
גדלתי במושב יעד ,שהיה מושב שיתופי מאוד קטן
באותה תקופה ,והאופניים ליוו אותי כל הילדות.
הייתי נוסע לחברים בישובים אחרים על אופניים.
רכבתי על אופני  ,BMXעל שבילי פרות ,עוד לפני
שהיו סינגלים".

עוד לא עברה שנה מאז שהוא ומשפחתו הקימו
כאן את ביתם בהרחבה ,טרם עבר חודש מאז
שפתח את הגראז' – חנות וסדנת תיקון לאופניים
 ושמו של עמרי כבר נישא במרחב כמי שאליוצריך לפנות בכל עניין הקשור לאופניים ורכיבה...
נפגשתי עם עמרי בגראז' ,מקום מקסים שהקים
במו ידיו ,במה שפעם היה מחסן של המוסך,
וממוקם בין "ברטה" ל"מאסטרן"" .היתה כאן
חורבה נוראית ,ומהממת" הוא מספר" ...ואני
נדלקתי על הרעיון ושיפצתי אותו".

העיסוק באופניים וכל מה שסביבם ליווה את
עמרי באופן מתמיד .עם השחרור מהצבא עבד
בחנות אופניים מהגדולות בארץ ,התחיל בתור
מכונאי פשוט והתקדם לניהול החנות .בהמשך
ניסה לקדם חזון תיירותי באזור משגב שכלל
בניית מרכז תיירות המבוסס על אופניים – שבילי
אופניים ,בין הישובים וסביבם ,כולל מלונית
ותשתיות .המיזם נפסק עם פרוץ מלחמת לבנון
השנייה .בהמשך הוא חזר אל הפרויקט בקנה
מידה מצומצם בשיתוף עם קק"ל ורשות הטבע
והגנים .הוא עסק בהסדרה של כל הסינגלים ויצר
לופ של  13קילומטר ,עם תוכנית להכשרה של
מסלולים "אקסטרימיים" .עמרי אומר שהיה שמח
לאמץ את המודל הזה בעוד מועצות מקומיות,

עמרי הוא בן זוגה של יערה מן ,נכדתם של אפרה
ז״ל וניצה שפירא ,ובתם של צבי ז"ל וחגית מן .יש
להם שני ילדים  -מעיין בן  6.5ותום בן  .1.5מאז
שהקימו משפחה גרו בחוות מקורה ואז במושב
עופר ,בחנו אפשרות לגור באזור משגב ,ואז שמעו
על ההזדמנות להצטרף כאן לקיבוץ ולהרחבה.
"אנחנו מאוד שמחים על ההחלטה ,ועל כך
שהדברים הסתדרו ואיפשרו לנו לבוא ולבנות כאן
את הבית שלנו ,ולגדל כאן את הילדים שלנו"...
"את האזור אני מכיר מאוד טוב .טיילנו פה הרבה
באופניים ,אני מכיר את השבילים מצוין .זה אזור
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ובעיקר אצלנו" .הדוגמה הזאת של ישובים קטנים
שנמצאים בתוך אזור רכיבה מדהים ,זה דבר שיכול
וחייב לקרות כאן במועצה .הייתי רוצה לראות פה
יותר ויותר ילדים ונערים רוכבים בצורה מסודרת,
בקבוצות ,ונהנים ממה שהספורט  -גם העממי
וגם התחרותי  -יודע לתת .כשאני מדבר עם
חבר׳ה שהתחילו לפני  15שנה את המסע שלהם
באופניים ,היו ילדים שהיו להם בעיות של דימוי
עצמי ושל בעיות קשב וריכוז קשות מאוד ,ואני
רואה איך האופניים שינו להם המון בחיים .אני
חושב שכל ספורט שיודע לשלב גם אינטראקציה
חברתית ,גם אתגרים פיזיים וגם טבע ,יכול לעשות
את זה  -אבל אופניים בוודאות יכולים".

לא נמשך זמן רב ,אבל עמרי מתאר אותו כחוויה
מדהימה ,וקורא לו "בית הספר שלי למנהל
עסקים".
והיו בדרך גם כל מיני מיזמים לפיתוח אביזרים
הקשורים לרכיבה .יחד עם חבר ,עמרי השתלב
בחברה שעסקה בפיתוח מד-וואטים שמודד את
המאמץ של הרוכב .המטרה היתה לייצר מוצר
שיהיה כמעט "שווה לכל נפש" ,בניגוד למוצרים
היקרים שהיו זמינים עד אז .כיום הוא חלק
מקבוצה העוסקת בפיתוח מוצר של – tubeless
צמיגים ללא פנימית  -במטרה לאפשר לאנשים
להסב בקלות צמיגים רגילים לצמיגי .tubeless
עוד לפני הקורונה עמרי הרגיש צורך ליצור מיזם
חדש ,עם דגש על חיבור לקיבוץ
ולאזור .וכך נולדה החנות.
"חשבתי שזאת תהיה סדנה
קטנה ,פלטפורמה שתאפשר
לי לממש את כל הדברים שאני
אוהב :גם יזמות ,גם אנשים
וגם אופניים .כרגע ,דווקא בזמן
הסגר ,יש ביקוש מאוד גדול
לאופניים ואני עובד בחנות
הרבה שעות .צריך להספיק
לבצע את כל התיקונים ,להזמין
ולהרכיב את כל האופניים
החדשים והציוד שאנשים
מחכים להם .אבל כשהעניינים
קצת ירגעו ,אני מתכוון להפעיל את המקום
כשלושה ימים בשבוע או בתיאום מראש ,ובשאר
הזמן לפתח כל מיני מוצרים נוספים בתחום".

עמרי למד הדרכת רכיבה ואימן ילדים ומבוגרים
ברכיבת אופניים עממית ותחרותית .בין היתר
זכה לאמן בחור מקסים בשם גיא ניב  -הישראלי
הראשון שעשה היסטוריה וסיים השנה את
הטור-דה-פראנס .בהמשך עמרי נכנס גם לעולם
ההדרכות הטכניות ,ובין השאר הוביל רוכבים
במשך שלוש שנים לתחרות שנקראת TransAlp
 תחרות זוגות של שמונה ימי רכיבה דרך הריהאלפים בגרמניה ,אוסטריה ,שוויץ ואיטליה.
אחרי שפגש את יערה הם הקימו יחד מותג של
הלבשה יומיומית לרוכבי אופניים שנשען על
ההיכרות והזיקה של עמרי לעולם הרכיבה ,ועל
יכולות העיצוב והאיור של יערה .המיזם אמנם

עמרי דואג להציע אך ורק אופניים וציוד איכותיים
ובדוקים" .אני אמנם מוכר מוצרים ,אבל אני גם
מוכר שירות ,לכן אני לא מוכר אופניים מאוד
זולים .אני לא אמכור מוצר שאני יודע מלכתחילה
שאני לא אוכל לתת לו שירות טוב  -אני רוצה
לתת גב למוצר .זה ממש לא חייב להיות מותג
קצה יוקרתי ונחשב ,אבל זה צריך להיות מוצר
טוב ,כזה שאני הייתי שמח לרכוב איתו או לתת
לילדים שלי לרכוב איתו".
26

עלון רמות מנשה | אוקטובר 2020

"ואחרי שכל הדבר הזה יתייצב
אני רוצה להפעיל בני נוער,
פה מהקיבוץ ומהסביבה,
לעשות פעילות של איסוף
אופניים ישנים ,שיפוץ שלהם,
ולתרום לילדים שאין להם .אני
חושב שזה טוב לקארמה ,זה
טוב לחינוך ,וזה דבר שצריך
לעשות .ואם יש לי את הכלים,
אז למה לא .אני רוצה שלכל
אופניים יהיו גם נצנצים (פנסים
לבטיחות) וגם קסדה ,כי זה
גם מסר לעולם :קסדה באמת
מצילה את החיים".
"קהל היעד מגוון .נכון לעכשיו,
המקום פתוח פחות מחודש,
 90אחוז מהלקוחות הם מהקיבוץ ולאחרונה
מתחילים להגיע גם מבחוץ .אני מאוד מקווה
שגם החבר׳ה בקיבוץ יבחרו בי בתור הפתרון
בתחום האופניים ,וגם שכמה שיותר אנשים יגיעו
מבחוץ  -בשביל להחזיק חנות אופניים צריך נפח
פעילות רחב .מה שיפה בחנות אופניים זה שהיא
פונה לכולם ...גם מקצוענים או חובבים שרוכבים
כמה פעמים בשבוע על אופניים של עשרות אלפי
שקלים ,וגם ילדים צעירים ,או קטנטנים עם אופני
דחיפה ,שצריכים שאני אתקן להם פנצ'ר .יש פה
הכל מהכל.

"האקסטרה הכי גדול של הגראז׳ הוא שאני מכיר
דרכו את האנשים בקיבוץ ,וזה דבר מדהים .בסופו
של דבר ,השיווק הכי טוב הוא פשוט לתת שירות
טוב ,כי זה מה שמביא את האנשים .וזה ממש
קורה ועובד .השולחן שלי כבר מלוכלך ,יש עליו
סימני עבודה .המקום נושם .וזה שמח...
"אני מאמין שהגראז׳ הוא תוספת מרעננת
לקהילה הקטנה-גדולה שלנו ,ואני מקווה שהוא
ייצר הרבה פעילויות חיוביות עבור כולם ,בטווח
הקרוב והרחוק".

צילום :ענר דודאי
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הצללת מגרש המשחקים ע"ש סבתא לוטה
משפחתה של סבתא לוטה,
בעלה יוסף ( שהיה רופא
קרדיולוג ) ושלושת ילדיהם:
שושנה ,ורני וליאורה ,עזבו
את גרמניה והגרו לצ'ילה לפני
פרוץ מלחמת העולם השנייה.
יוסף היה עסוק בקרב קהילת
לוטה הירשברג
היהודים ,הילדים היו פעילים
בתנועת השומר הצעיר ועליה לארץ ישראל הייתה
מובנת מאליה.
בתחילת שנות ה,50 -
בעקבות שני ילדיה,
שושנה וורני ,עלתה
גם לוטה לארץ עם
בעלה ובתה ליאורה.
הצטרפה
ליאורה
מייד לרמות מנשה
בעקבות אחיה ולוטה
הגיעה מאוחר יותר לאחר שהתאלמנה.
הצללה חדשה ויפה הותקנה לאחרונה מעל מגרש
המשחקים שלנו ,לשמחתם והנאתם הרבה
של הורים וילדים כאחד.
תודה גדולה ליעל גל ,מנהלת האגודה ,על החשיבה
והביצוע.
ובהזדמנות זו ,חשבנו להזכיר לכלל הציבור מי היא
אותה סבתא לוטה המופלאה שבזכותה ובזכות
תרומתה ,נבנה גן המשחקים הזה כבר בשנת
.1994
צביה ,דני ורינת וסרלאוף ,נכדיה ,מספרים עליה:
סבתא לוטה
סבתא לוטה הלכה לעולמה לפני  27שנים.
בצוואתה הורישה סכום כסף לטובת חיי הקהילה
בקבוץ .מעצם פעילותה היה זה טבעי להשקיע
את הכסף במשהו שיעשיר את חיי הילדים בקבוץ
וכך נבחרה ההצעה לבנות את מגרש המשחקים.

שנים בודדות לאחר בואה ,בשנת  ,1956בנה ורני
נהרג במהלך שירות מילואים פעיל והשאיר את
אשתו צ'יקה ואת בתם בת השנתיים.
לוטה ,שאהבה מאד ילדים בכלל ותינוקות בפרט,
עבדה כבר מראשית ימיה בקבוץ עם התינוקות.
במשך שנים רבות עבדה ב"הקמות ובהשכבות"
בבית התינוקות ,בשעות  2-4בצהריים ומ7-9 -
בשעות הערב .בשעות השקט האלה ניצלה את
זמנה לקריאת עיתונים מכל העולם.
סבתא לוטה אהבה מאד מוזיקה ,סרטים וקריאה.
אהבה מאד את החיים בקיבוץ והיתה מעורבת
מאד בהוויתו .בוודאי ישנם חברים שזוכרים את
הופעותיה המצחיקות והמיוחדות במסיבות
פורים בקבוץ .היו לה חברים רבים מהקיבוץ ,בכל
הגילאים ,שאיתם נהגה לשוחח וגם לצחוק… .על
ענייני השעה בעולם ובקיבוץ  .
סבתא לוטה האריכה ימים ונפטרה בגיל .95
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לאיילת ונמרוד ברניר ולמשפחה המורחבת
להולדת הבת  -הנכדה -גילי
לדקלה יעקובוביץ להולדת הבת טוהר
לשירי וגל זאבי ולסבים מיגל ויולנדה
להולדת הבת /הנכדה שובלי

ברכות למתגייסים לצה״ל
מיקה רונן ,ענבר ביטנר ,ניתאי מועיל ,פינסטרבוש שירה

ברכות למשתחררים מצה״ל
עמוס סוקול ,מעיין פורת ,שי אמסטרדם ,נטע גידרון
ברכות לדניאל (דנדן) קייזמן ,לוחם ומפקד
במסייעת שריון עם קבלת
אות מצטיין הנשיא לשנת 2020
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עם זכרם
		
אריה (לאופולדו) ברלגוסקי
				
אלכס ארד
			
אפרים (פלק) היימן
				
יהודה זהר
			
רבקה רוזנבאום
				
דב זלינגר
			
ליאורה וסרלאוף
				
אורה כץ
				
זהבה ברגיל
				
ליאת ילס
			
בת עמי גולדשטין

		
י"ב בתשרי תשמ"ו
		
א' בתשרי תשמ"ח
		
ח' בתשרי תשנ"א
		
ב' בתשרי תשנ"ה
		
י"ב באלול תשנ"ח
		
א' בתשרי תשס"א
		
ח' באלול תשס"ה
		
כ"א באלול תשע"ד
		
י"ט אלול תשע"ז
		
י' תשרי תשע"ט
		
כ"ב אלול תשע"ט

27.9.1985
24.9.1987
27.9.1990
7.9.1994
3.9.1998
30.9.2000
12.9.2005
16.9.2014
10.9.2017
19.9.2018
22.9.2019

				
אלן רבהן
			
יוסף (יוסקה) אדר
				
מרים לנדקר
				
יגאל ברקת
			
ארטורו פרננדס
				
מאיר רפאלי
				
נילי קאפמן
		
מריה (מירלה) איזנפלד
				
מרים גלזר
			
ארטורו למשטיין

		
ד' בחשון תשנ"א
		
ב' בחשון תשנ"ג
		
כ"ז באלול תשס"ו
		
כ"ו בתשרי תש"ע
		
ד' בחשון תש"ע
		
ט' בחשון תש"ע
		
י"ז בתשרי תשע"ב
		
כ"ז בתשרי תשע"ד
		
ז' בחשוון תשע"ו
		
ט"ז תשרי תשע"ז

26.10.1990
29.10.1992
1.10.2005
12.10.2009
22.10.2009
27.10.2009
15.10.2011
1.10.2013
19.10.2015
18.10.2016

לרבקה ולמשפחת פיאררט
במות האב /הסב יעקב לוי
בתמונה :יעקב לוי ז״ל עם
הנכד איל פיאררט והנין גדי יבדל״א
לטינה בנימין וכל משפחת בנימין
במותה של האם -הסבתא
ללילך ערמוני שמעוני ולכל המשפחה
במותו של אביה יצחק (ברלה) ערמוני
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צילום :לבנה שני

צילום :לבנה שני

צילום :ענר דודאי

צילום :ענר דודאי

צילום :לבנה שני

צילום :לבנה שני

צילום :לבנה שני

צילום :ענר דודאי

צילום :מאיה ילס

צילום :לבנה שני

צילום :מאיה ילס

