1143

ספטמבר 2020

צילום תמונת השער :זיו ברק
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כל אחד צריך אלול
הרב יוני לביא ,רב האולפנה ישורון בפתח תקווה .הביאה למערכת ציפי באום
בכל שנה הוא בא,

אילו חלומות הגשמנו

תרצה או לא תרצה

ומה יש הלאה לתכנן.

ממתין בלוח השנה,

להתיישר מכל עיקול

ממש על הקצה

להשתחרר מכל בלבול

שקט ,סבלן ,צנוע,

לחשב שוב את המסלול

נטול מכל חגים

כדי לא לשכפל קלקול

אך דווקא הוא מגיע

המעשים צריכים שקלול

לכאלו הישגים

וכל החטאים דילול
פחות חילול ,יותר שכלול
לזה בדיוק קוראים אלול

אלול ,קוראים לו ככה,
כזה מין שם סתמי
אך זוהי רק תחפושת

יותר אמת ,פחות זיוף

לסטארט-אפ עולמי.

יותר אתה ,יותר צלול

עוצר את המרוץ,

כי כל אחד צריך שיוף

את השטף בחיים

כי כל אחד צריך אלול

מציב מראה מולנו,
חושף את השקרים.
לא מרפה ,לא מוותר,

חודש טוב ומבורך לכולם!
המון טוב ושמחה לכולם

מרעיד מיתר נסתר בלב.
מזמין להתחדש,
לרפא את הכאב.
מזכיר ששוב שנה חלפה לה
וזה הזמן להתבונן
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משולחן העריכה
לפנינו עלון ראש השנה תשפ"א.
עלון חגיגי וגדול שיש בו ביטוי להרבה מהמתרחש בחיינו.
הימים ימי קורונה .המצב הפוליטי של מדינתנו בכי רע .ולא רק הוא .ואף על פי כן – התחילה שנה
חדשה .החצבים יודעים זאת ,הילדים שעלו לכיתה א' יודעים זאת ,כולנו יודעים זאת ונאחזים בשגרה,
בעשיה ,ביצירה ,בטוב.
רגע לפני סגירת הגליון נתבשרנו על סגר נוסף .ושוב חיים בסגר .ושוב חגים בסגר .די!!!!
תמצאו בעלון זה סיכומים ואיחולים ,ביטוי לעשיה רבה ומגוונת ,דברים מהעבר ודברים מההווה .וגם
דברי פרידה מאלה שנפרדנו מהן בכאב ועצב.
העלון וגב העלון מקושט בפרחים ,בעיקר מגינתם של שלמה ודבורה יחידי.

אנו מאחלות לכל בית רמות מנשה שנה ברוכה .שנה טובה .שנת בריאות .שנת חזרה לשפיות.
אפרת ,לילך ,יונה ומירב.

צילומים :שלמה יחידי
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אוכלוסיית רמות מנשה תשפ״א
הנתונים באדיבות אורה בכר
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ברכה לילדי רמות מנשה המתחילים והחוזרים לבית הספר השנה!
דברים ששרון ברסילוב הביאה למערכת:
לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה אני
מאחלת בהצלחה רבה לילדים הנהדרים שלנו:
העולים לכיתות א' וז' -שמתחילים השנה
התחלה חדשה וגם לאלו שחוזרים סוף סוף
ללימודים אחרי תקופה ארוכה בבתים.
מקווה שהמצב ישתנה ונחזור לשגרה רגילה
ובקרוב.
בינתיים אני מאחלת שלמרות המגבלות תצליחו
ללמוד ,להתחבר ,להנות וכמובן שתשמרו על

הבריאות!
ולמורים ולנו ההורים שנצליח להתמודד בהצלחה
ולתמוך בילדים.
מצרפת את השיר של נתן אלתרמן שנכתב לאחר
האישור של חוק חינוך חובה בישראל בכנסת
הראשונה (אז היה מותר כנראה לבוא עם כפכפים
לבית ספר):

4

מתוך ה״טור השביעי״

עלון רמות מנשה | ספטמבר 2020

עולים לכיתה א'
אלרום יובל
אליצור גלי
ארגס אילה
בן דרור שיר
גינת יהונתן
דימיניק יולי
ורנר יואב
זרח מעין
מאיר ברודניץ נועם
ניר ארבל
עמר גיא
עופר מרווה
פרבר כץ טליה
רון חלופוביץ מיה

עולים לכיתה ז'

רץ נועם
אור זיו
הרשקוביץ יובל
למפל איתי
מולר רומי
קלדניצקי עדי
קרן נגה
שר ליהי
שריד פלג
אמרה טל
מוקוסאי אלכס
סביון יעל

אדיר לי
אדיר אגם
אלחיאני אופיר
בורג גרברז אוריאל
גלינדס תהל
ויסבנד דוד
ויסבנד רואי
כץ נטע
פלד ניצן
פלד נועם
פלך עמית
קדני יערה
קדני שחר
רייך פרננדז גור
בלושטיין סמדר
בן חור מאי
ברגמן עופר
בריסילוב גדעון
הרשקוביץ יואב
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וייס ארז
וינדמילר תמר
יהושוע מיכל
כספי עומר
לנגבורד נועם
מונטג נועה
מיניקס נועה
ספרי אוריאן
עסיס קחטן אילי
פרי זיו
פרי עדי
צור חלמיש תומר
קרן צור עמית
שחורי רוני
שקילר תמיר
אולנדר רוזן איילי
דור קורקין דנה
שבילי ליאה
שפירא יונתן
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הכל משתבש לטובה -דברים לראש השנה
לילך בן דרור
זה מה שאני רוצה ומשתדלת להאמין.
הנה נסגרת לה שנת תש"פ ,שכנראה תיזכר בתור
שנת הקורונה הבינלאומית.
איזו קערה לא נהפכה על פיה בשנה הזו .איזו
אמת לא עמדה למבחן ,איזו ודאות לא נשמטה
תחת רגלינו...
נדמה שברמת תפיסתנו את העולם  -לא נשארה
אבן על אבן ,תקופה שלוקחת אותנו לבדוק ולבחון
אינספור דברים מחדש.
לבחור מחדש ,להאמין מחדש ,לבנות מחדש...
הרבה מהמבנים החברתיים  /מוסכמים /
יומיומיים קרסו מול עינינו בבת אחת (עסקים,
מקומות עבודה ,מסגרות חינוך, ,תרבות,
אפשרויות מפגש ,דרכי תנועה ,מערכות יחסים,
צורות תקשורת.)...
וגם הרבה מהמבנים שבנינו בעצמנו ,אבן אבן,
בחריצות ,בהתמדה...
כן ,גם אני בניתי במהלך השנה האחרונה טירות
יפהפיות בחול.
קישטתי בצדפים ,הידקתי ,חפרתי סביבן...
הייתי גאה בהן ,נקשרתי אליהן ,הרגשתי מיוחדת
בזכותן.
ואז באה הגאות הזו – גל הקורונה.
שיטחה אותן כמעט לגמרי ,החזירה אותן להיות
חול פשוט.
היה לי עצוב .עדיין עצוב לי.
אני נותנת לעצב להיות.
וגם-
מנסה להזכיר לעצמי שהטירות האלה הן לא אני.
אני מי שבנתה אותן.
מה שאנחנו יוצרים  /בונים  /מקדמים במשך ימים
כלילות – הוא חשוב! וגם  -הוא לא אנחנו.
והייתי רוצה שכשתגיע שוב גאות (והיא תגיע ,כבר
הבנו )...אני רוצה לתת לה לעשות את שלה.
הייתי רוצה אפילו לברך שהיא באה.

ולהצליח להאמין בכוחות שלי ושלנו לבנות מחדש,
אולי קצת אחרת,
אפילו בידיעה שבסוף הכול חוזר להיות חול.
מצרפת שיר קצרצר שכתבתי על "שגיאות"
שמשנות את הכול לטובה:
ירה
אולי אני לא ְּב ִכ ָ
ירה
אבל אני ְּב ִח ָ
מּוּכ ֶרת
אולי אני לא ֶ
מּוק ֶרת
אבל אני ֶ
אולי אני לא נְ ִביָאה
יעה
נב ָ
אבל אני ִ

צילום :שלמה יחידי
6

עלון רמות מנשה | ספטמבר 2020

לשנה ירוקה וטובה
ענת קיילר
שנה לא שגרתית עברה עלינו .שנת קורונה.
עם כל הקשיים וחוסר הוודאות ,היתה זו שנה
של הרבה זמן בית ,והרבה זמן רמות מנשה.
כל אחד בביתו ועם משפחתו.
אך דווקא בתקופה זו ,התלות בקהילה שסביב,
והקשר למקום שסביבנו ,התחדדו.
הרבה הליכות וריצות בשבילים ,שזימנו הרבה
זמן למחשבות.
אחת המחשבות שליוותה אותי רבות  ,היא,
כמה טוב ,שהחלטנו לפני  12שנה ,לבנות כאן את
ביתנו.
אני לא מצליחה לחשוב על מקום אחר ,טוב יותר,
שבו הייתי רוצה לעבור עם משפחתי את השנים
האלו.
בפרט בתקופה זו.
השכנים ,הקהילה ,העזרה ההדדית ,המחוות
הקטנות ,הצורה הייחודית והיצירתית בה
המשכנו לציין ולחגוג אירועים.
הטבע המדהים שסביבנו ,בחירת הבנים ,שגדלו
פה בחינוך ,להעביר חלק גדול מזמנם הפנוי

שנכפה עליהם ,ביציאה לטבע ובטיולים באיזור.
הפנים שתמיד כיף לפגוש בשביל ההליכה,
השקיעות והנופים.
כל אלו מרגשים ואינם מובנים מאליו.
רציתי להודות בהזדמנות זו ,לכל מי שלקח
חלק במחוות ובפעילויות התרבות .לצוותי צח״י
ולמרפאה שהתמודדו ומתמודדים עם ניהול
הסיטואציות המשתנות.
לצוותי החינוך שהתאימו עצמם לשינויים
התכופים ,ואפשרו לנו ולילדים לחוות שיגרה
כלשהי ,למרות כל חוסר הוודאות.
וגם ,להודות לכל חברי הקיבוץ שפתחו בפנינו,
תושבי ההרחבה ,את השער והלב ,ונתנו לנו
הזדמנות להפוך מקום זה לביתנו.
אני מאחלת לכל בית רמות מנשה ,שנה טובה
ומאושרת .שנת בריאות ,שגשוג והצלחה.
שנשאר ״ירוקים״ ונעבור בבריאות ובחברות
את השנה הקרובה ואתגריה.

צילום :אורן שריד
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סכום שנת פעילות ותיקים
ציפי באום
שנה חלפה וכמו
תמיד אנחנו
מתיישבים
לכתוב את סיכום
שנת תש"פ.
אלא שהשנה הזו
היא לא כמו כל
קודמותיה ,שהיו
מלאות פעילות
וחוויות .השנה
הזו החוויות היו
שונות .לא ברורות .העשייה מבולבלת .נגיף
הקורונה נחת עלינו בהפתעה ובעצם טרף את
כל הכללים וניהל את חיינו ,הציב לנו אתגרים
חדשים.
בהתחלה הכול התחיל בתנופה חזקה.
ועדת ותיקים התכנסה במרץ לתכנון שנת
פעילות .
אז מה היה לנו טרם הקורונה?
בשבתות תרבות  -המסע לדובאי ובחזרה עם
קבוצת הרובוטיקה ממגידו.
אירחנו את הילי יעקובי בובנאית ,יוצרת,
שחקנית ומספרת סיפורים.
בחנוכה  -במסגרת פעילות עם חברת "מגלן",
שכל שנה מתגייסת לפעילות עם הותיקים,
הפגשנו את ילדי הגן עם הותיקים לפעילות
יצירה משותפת בנוסח תוכנית  80פלוס ארבע.
חגגנו ט"ו בשבט עם הגדה מיוחדת לחג זה בלווי
ניר אלון והאקורדיון.
ערכנו מסיבת פורים עם המספרת עדנה קנטי.
נסענו לאופרה " הספר מסביליה" בהזמנתו של
פייר.
כאן נחת עלינו הסגר ,כשאנחנו עם סל מלא
תוכניות לטיולים  ,שבתות בוקר ,וחגים.
בתקופה זו עברנו מעט ליוזמות אישיות שלא

הצריכו התקהלויות  .כמו חגיגות ימי הולדת לבני
 90ליד הבית ,שי לחג ,פרח לניצולי שואה.
לקראת שבועות שוב היתה הקלה בסגר ומיד
התחלנו בפעילות.
בשבת בוקר אירחנו את אסנת אלדר הרץ בנושא
" חסד ואנושיות במגילת רות" ומפי ד"ר עמית
פורת שמענו הרצאה בנושא " רפואה הומאנית"
כבר תכננו יציאה לטיול ,ושוב הינו צריכים לבטל
עקב החמרות והפעילות הרגילה נקטעה.
לאחרונה החלה פעילות בנוסח אחר במסגרת
האפשרויות ע"י מדי פפו וורדה קליין .פעילות
ברחבה החיצונית ליד הצריף  -שירה בציבור
בלווי חברים מתנדבים בנגינה ושירה.
שיחות עם מנהלת הקהילה והיו"ר הקיבוצי ויש
עוד דברים באמתחתן.
ועדת תרבות מתכנסת מידי פעם ובוחנת מה עוד
ניתן לעשות במסגרת הקהילתית עם ההגבלות.
לסיכום – נאחל לכל החברים הותיקים ,לחברי
קהילת רמות מנשה ,שנה טובה בריאות
ושלום ,ומציאה מהירה של החיסון שיאפשר
לנו לחזור לפעילות מלאה.
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פגישה עם צוות הניהול המקצועי של החינוך עם פרוס השנה החדשה
חנה אלון ,מנהלת הגיל הרך ,עוזי ,מנהל החינוך החברתי הקהילתי ויעל גל מנהלת האגודה
שמעה וכתבה :יונה גור
נפגשתי עם צוות הניהול המקצועי של החינוך ב
 .2.9.2020יום אחרי תחילת שנת הלימודים .מצד
אחד -אנחת רווחה וסיפוק מאחוריהם ,ששנת
הלימודים נפתחה בהצלחה רבה מאוד .הצוותים
ערוכים ונרגשים .תהליכי ההרשמה והתקשורת
מול ובין כולם – מסודרים .הבתים מאירי עיניים.
היום הראשון נרשם כחוויה טובה ,נעימה ובטוחה
עבור כולם .וזה הרבה מאוד בימים של אי וודאות .
מצד שני – הם בעיצומה של סערה משברית,
בנוגע לשיבוץ של אחת מגננות משרד החינוך,
שצובעת את כל תחילת השנה בצבעים עזים,
ברגשות קשים ובהרבה מאוד אמוציות .נדרשת
מהם יכולת להתרומם מעל זה ולראות את
התמונה כולה ,וזהו אתגר מאוד לא פשוט ,כי
בסופו של יום ,כולם בני אדם .שמנסים להגיע אל
הטוב ביותר ,ושהכוחות לעיתים זקוקים לטעינה.
המיוחד בהערכות לשנת לימודים חדשה בימי
קורונה הוא המצב של אי וודאות מתמשכת מצד
רשויות המדינה ,שבתוכה צריך לפעול ,ומתוכה
צריך לייצר שקט ,רוגע ויציבות.
אחד הכלים החשובים ביותר של צוות הניהול
המקצועי של החינוך הוא עבודת הצוות .עבודת
צוות זו מורכבת מהיחד של המובילים  ,איתם
אני נפגשת כעת ,ובמידת הנחיצות והאפשר

בתוספת דורון ארז ,כיו"ר ההנהלה הציבורית של
החינוך.הצוות פועל בשיתוף פעולה מלא עם
חברי הנהלת החינוך ,הפועלים כולם בהתנדבות,
ובתקופת משבר הקורונה נוסף על אלה גם צוות
חירום צח"י  ,צוות המרפאה הישובי והנהלות
הקיבוץ והאגודה.
הנושא של עבודה בתנאי אי ודאות ושינויים
מתמידים ,יהיה כנראה הנושא השנתי .הקורונה
נותנת אותותיה  .הדבקויות ,סגרים ,ונגזרותיהם:
דילמות של יצירת יציבות ועלויות .שעות
הלימודים ,גודל הקפסולות ,כניסת הורים אל תוך
הגן או לא .נעשה מאמץ מירבי לאפשר להורים
לצאת לעבודה והכל תוך כפיפות לריבוי גופים
במדינה ולרגולציות השונות והמשתנות שהם
יוצרים.
חשוב מאוד לצוות המקצועי של החינוך להבהיר
ולחדד ששיתוף פעולה והידברות בין כל הצדדים
הם הדרך הנכונה לבחור בה .אין שני צדדים .אין
מלחמה של טובים ברעים .אין הורים מול מערכת.
הכל הוא מערכת אחת שכל הגורמים השותפים
לה מחפשים להגיע לאותן מטרות :מערכת
שקטה ,יציבה ,בטוחה ואוהבת .גם אם יש בדרך
חילוקי דעות ,אסור להגיע למלחמה .וזהו אתגר
מאוד לא פשוט.
תפקידה של הנהלת החינוך לייצר
תקשורת ויחסים כאלה שאפשר יהיה
לעבור משברים מבלי לשבור את הכלים.
מבלי שאף צד יישבר.
השנה  ,בגלל אי הוודאויות המתמשכות
החוסן של המנהיגות והקהילה עומד
במבחן.
בשיתוף פעולה מעורר השתאות עברנו
את משבר הקורונה הראשון .ושיתוף
הפעולה הזה ,בין כל הגורמים ייצר שקט.
9
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אי של שפיות בתוך הכאוס הכללי .החוויה היא
שהרוב המכריע של ההורים מבין את האתגרים
והמורכבויות ,ומבין שנדרשים לשינויים תוך כדי
תנועה.
שני דברים מאוד עוזרים להערך:
צוותים ,שעובדים מתוך מחוייבות ותחושת
שייכות ,במקצועיות .זה בהחלט נותן כוח .זהו
עוגן להישען עליו.
שדרת הניהול וקבלת ההחלטות .שיתוף הפעולה
בין כל הגורמים העובדים כמקשה אחת ,בעבודה
מערכתית נכונה -נותן כוח ובונה אמון .יש בטחון
שיש מי שמנווט את הספינה הזו.

משמעותיות שנפרדות השנה ממערכת החינוך:
תרזה שטרסברג ,פלג זרחי ואודם כהן ארנט,
הפונות כל אחת לדרך מקצועית שונה .כל אחת
מהן ,בדרכה הטביעה כאן חותם ויצרה תשתית
טובה ,ערכית ,של החינוך החברתי קהילתי
בקיבוץ .היתה להן ,לשלושתן ,תרומה גדולה
בחיבור של החינוך לקהילה .על כל נתינתן רבת
השנים מגיעה להן תודה גדולה!
לא נכנסתי בדברים כאן לא לדיווח שוטף על מה
שנעשה ולא למורכבות הפרדת הרשויות בין
ההנהלה המקצועית להנהלה הציבורית .גם לא
פרשתי כאן את מכלול המטרות והאתגרים לשנה
הקרובה .על כל אלה מוזמן הציבור לקרוא בדיווח
בכלי התקשורת האחרים.
שנה טובה!
תודה למחזיקים בהגה ההובלה ,מי ייתן ותוכל
המערכת כולה לאתגריה של תקופת הקורונה
ותצא קהילתנו חזקה ומגובשת מתקופה זו.

חברי הצוות המקצועי של החינוך רוצים מאוד
להוקיר תודה לכל הצוותים הנפלאים ,לצוותי
המתנדבים,לכל חברי ההנהלות ,לרופא ולצוות
המרפאה  ,לצח"י קורונה.
חברי הצוות מבקשים להזכיר שלוש דמויות

אנו מביאות כאן דברי פרידה מזיו עופר ,גם מאיתנו ,שנפרדים ממנו ,וגם ממנו – שנפרד מהתפקיד.
זיו עבד איתנו ,צוות העלון ,בשיתוף פעולה נהדר .הד לפעילות התרבותית בא לידי ביטוי הן בתמונות
והן בסיכומיו היפים של זיו .אנו מודות לזיו ,ומאחלות לנו ולדקלה שיתוף פעולה פורה.

דברי סיום לזיו עופר – בשם הנהלת האגודה הקהילתית
זיו יקר,
אין ספק שלהיות רכז תרבות בקהילה כל כך
מגוונת ,זה אתגר.
לעשות וליצור תרבות מקומית ,זה לא מובן
מאליו.
להתמודד עם תקציב מוגבל יחד עם דרישות
ורצונות בלתי מוגבלים זה לא פשוט.
הובלת דרך תרבותית חברתית וקהילתית
ברגישות והתרגשות ,בהקשבה ובהמון רצון.
הדרך שלך נעימה ,הידיים שלך טובות ,הלב
שלך רחב ומכבד והאהבה שלך למקום
בולטת במעשיך.
שילוב בין דורי היה חשוב ביותר בעיניך
ופעלת תמיד ליצירת הזדמנויות של
מפגשים בלתי אמצעים בין האנשים.

במעגל השנה יצרת בעזרת צוותים מתנדבים
חגים ומועדים עם מחשבה לכל שכבות
הגילאים ,בפעילויות רבגוניות מכוונות
לאוכלוסיות שונות.
היום סוגר אתה מעגל בחג שלנו :בחג
הקיבוץ ,וברצוננו ,הנהלת האגודה
הקהילתית בשם כל קהילת רמות מנשה,
להודות ולהוקיר על כל מה שעשית ונתת
כרכז תרבות בהרבה אהבה ורצון טוב.
תמשיך בדרכך היצירתית והמיוחדת ,בשילוב
מעורבות בעשייה הקהילתית שלנו.
אנחנו מודים לך על תרומתך ועשייתך
לביתנו רמות מנשה.
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דברים אישיים לזיו עופר ,בשם תושבי רמות מנשה
יהל לינטנרי
זיו יקר,
מבחינתי אתה רכז תרבות של הגשמת חלומות.
גם אחד שיודע ליצור אותם בתוכו וגם להגשים חלומות של אחרים ותמיד הרגשתי שאתה שותף
אדיר ,ואתה בן אדם מזמין ופתוח ומאפשר.
אני חושב שהטבעת חותם אדיר בתרבות ברמות מנשה.
שמחתי והייתי גאה להיות שותף שלך ואני בטוח שנעשה עוד הרבה דברים גדולים ביחד.

סופה של תקופה תרבותית
זיו עופר
רמות מנשקים יקרים שלום
מספטמבר  2016ועד אוגוסט  2020הייתי רכז
התרבות שלכם.
עבורי זו הייתה חוויה מלמדת ,מאתגרת,
מספקת ומעצימה.
יותר מהכול ,זו הייתה עבורי זכות אדירה לכהן
בתפקיד המורכב הזה.
במהלך החודש האחרון קיבלתי שפע פניות
וברכות מרגשות מכם
אני רוצה להודות לכל אחת ואחד מכם על
השותפות והפירגון.

בסיום המרתון הזה ,סחוט מעייפות ,אחרי
מקלחת טובה  -הבנתי שכך לא ניתן להמשיך.
בעצה אחת עם יעל גל ,מנהלת האגודה ,מיסדנו
את עבודת הנוער המקומי בתרבות.
מאז ועד היום הספקתי להכיר ,לצחוק ולעבוד
עם נערים רבים ,כולם מרמות מנשה.
מלבד המשאב האדיר של עבודת נוער נמרצת
וטובה ,שאפשרה קיום הפקות גדולות
ומרשימות
עבורי ולתפיסתי הייתה זו שליחות לחבר נוער
לתרבות ,ללמד אותם מיומנויות נדרשות,
להנחיל ערכי עבודה וליצור צוות עבודה מגובש
ומנצח.
הנה אני מגיע לחלק המרגש..

אני מבקש לשתף אתכם באחד מהרגעים
המרגשים ביותר בפרידה שלי מהתפקיד.
הכול התחיל סביב ערב יום העצמאות 2017
כאשר קיבלתי החלטה ל"החזיר עטרה ליושנה"
ולהוריד את טקס המעבר,
בין זיכרון לעצמאות ,למגרש הכדורסל המשופץ.
עבודות ההכנה היו רבות והידיים העובדות היו
מעטות..
מצאתי את עצמי סוגר מעל  24שעות של הפקה
מורכבת ועבודה פיזית מאומצת.
סביב השעה  ,5:00בבוקרו של יום העצמאות,
נשארתי לבד מנקה ומקפל את שאריות הטקס.

בערב יום ה'  6/8/20הגיעו אלי למרפסת קבוצת
הנערים ,איתם עבדתי בתקופה האחרונה.
עצם הפניה שלהם אלי ורצונם לקיים מסיבת
פרידה הייתה מרגשת במיוחד עבורי.
כשכולם התייצבו אצלי במרפסת ,הביאו כיבוד
והתחילו לשתף בזיכרונות ורגעים מצחיקים
מהפקות האירועים התרבותיים השונים ,כבר
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היה לי ברור שלא אשכח את הערב הזה!

בסיום אותו ערב מרגש וכמיטב המסורת של
עבודה משותפת,

החבר'ה שיתפו בחופשיות על אירועים קונדסיים
שעשו במהלך העבודה ,עליהם כלל לא ידעתי

הנערים עזרו לי להוביל כמה רהיטים כבדים,
אותם הייתי צריך לפנות מחצר ביתי.

הייתה אווירה מדהימה של תקשורת פתוחה,
הקשבה וצחוקים

לאחר מכן נפרדנו בחיבוקים וצ'אפחות ,בהתאם
לתקן התו הסגול

מבחינתי השיא הגיע כשהנערים הגישו לי חוברת
מתנה ובה מספר תמונות למזכרת וברכה.

נערים יקרים ,אמרתי לכם ואכתוב גם פה ,על
מנת להדגיש את המסר –

להלן נוסח הברכה שהם כתבו לי:

זיו היקר,
היה לנו לעונג לעבוד איתך לאורך השנים ,השראת בנו
תרבות והמון חשיבה למען הקהילה.
הקמנו איתך המון מאירועי הקיבוץ ובכל אירוע נהנינו
מאוד לעבוד איתך.
תמיד הסתכלת לנו בגובה העיניים וגרמת לנו להרגיש
תורמים ומשפיעים בתרבות
ובאירועים שעבדנו בהם איתך.
אהבתך העצומה לקיבוץ הדביקה אותנו והצלחת
להפוך את הקיבוץ בשבילנו מ –
"מקום של זקנים שאין מה לחפש בו" ,לבית ולמקום
שאנחנו נמצאים בו כמעט כל היום.
בקיצור ,למדנו ממך כל כך הרבה והיה לנו ממש ,ממש
כייף וחווייתי לעבוד איתך.
בשבילנו תישאר לעד – "זיו תרבות".
מקווים להישאר איתך בקשר
ואוהבים מאוד.
צוות תרבות 2020 - 2017

זו זכות עבורי להכיר אתכם ,אנחנו בהחלט
נשמור על קשר
אני בונה עליכם כדור ההמשך להפקות תרבות
משובחות ומוצלחות ,כמיטב המסורת אצלנו.
אשמח אם תבחרו לאמץ את התקשורת ב"גובה
העיניים" ,בכל מקום ועם כל אדם.
אני אוהב אתכם ומייחל להצלחתכם ,בכל דרך בה
תבחרו.
לסיום – כמה מילים לכולכם
תודה מכל הלב על ההזדמנות שנתתם לי
להיות רכז התרבות שלכם.
למדתי מכך המון וזו לעד תיזכר כתקופה
מיוחדת בסיפור חיי.
באהבה גדולה – זיו עופר.

מה אפשר לכתוב ואיך אפשר
להגיב אחרי שמקבלים מכתב
כזה מנערים...
גם אם הייתי ,חס ושלום,
מאבד את הזיכרון ו/או
התיעוד של כל האירועים
התרבותיים
שהיו פה במהלך  4השנים
האחרונות,
המכתב הזה היה שווה כל רגע
של מאמץ ,אתגר וקושי!!!

מסיבת סיום של הנערים עם זיו
12
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יוצרים בקהילה

יעל דניאלי יוצרת בחומר
פסלים ופסיפסים עם
מוטיבים צמחיים.
את הפסיפס הגדול השלימה
במהלך סגר הקורונה.
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כמה מילים ממנהלת התרבות החדשה
שלום לכולם ונעים להכיר.
שמי דיקלה ארגס ,נשואה לגיא ארגס ,מהנדס
בחברת מלאנוקס ,ואמא מאושרת לשתי בנות
מקסימות  -איילה( ,)6אופיר (.)4
הגענו לקיבוץ לפני  3שנים בעקבות מקום עבודתו
של בעלי גיא וכמובן משפחתי שמתגוררת בקיבוץ
(יחידי).

נבחרתי לנהל את התרבות בקיבוץ.
את התפקיד התחלתי ממש לא מזמן ,ובתקופה
מאתגרת יש לומר .יחד עם זאת אני מרגישה שזו
המחויבות שלי דווקא עכשיו להגביר את תחושת
השייכות והביחד תחת המגבלות המאפשרות לנו
גם שמירה על בריאותנו.
חשוב לי שנכיר יותר האחד את השני ,שנגלה
כישרונות בקהילה ,שניצור יחד אירועים מיוחדים
בנוסף לחגים ולמסורת .כמובן שאוכל להצליח
רק עם שיתוף הפעולה שלכם ואשמח לכל רצון
ויוזמה מצדכם.

את רמות מנשה הכרתי עוד הרבה לפני בביקורים,
חגים ,מפגשים משפחתיים ותמיד אהבתי את
המקום אך רק כשעברנו להתגורר בקיבוץ למדתי
להכיר לעומק את היופי הפנימי של המקום מעבר

מבטיחה להיות יצירתית
ובמקביל
ומפתיעה
לשמור על מסורות העבר
בקיבוץ וכמובן לפנות
לכל שכבות הגיל ולמגוון
הרחב והקסום שיש לנו
כאן.

דקלה ,גיא ,איילה ואופיר .צילום :זיו ברק

אנו בפתחה של תקופת
עכשיו
כבר
החגים.
אני והצוותים עמלים
החגיגות
הכנת
על
(תחת המגבלות) ועם
הזמן תקבלו פרסומים
ועדכונים.
מזמינה אתכם להצטרף
לעשייה ולקחת חלק באירועי התרבות השונים,
להתנדב בחגים ובצוותים השונים במשך השנה.
בתקווה לחזרה מלאה לשגרה ללא בידודים/סגר.

לנופים המדהימים סביבנו.
גיליתי קהילה שלמה תוססת ומיוחדת במינה,
הון אנושי מגוון ומעניין .קשה להתעלם מאיכות
האנשים ,הרצון לעזרה הדדית ,האכפתיות ,כל
אחד בדרכו וממקומו ,מקטן ועד גדול.

שתהיה לכולנו שנה נפלאה.
תמיד זמינה עבורכם

רכשתי עם הזמן חברים שהפכו למשפחה ועכשיו
אני שמחה לומר שרמות מנשה זה בית.
מתוך התחושות האלו ולאחר שהפקתי את אירועי
חגיגות ה  70לקיבוץ בשמחה והנאה רבה,
15
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חיים בינינו  -פנינה שוהם
שמעה וכתבה :יונה גור
פנינה נולדה ב 1930
בשכונת מחנה
יהודה שבפתח
תקוה ,הגובלת עם
עין גנים .הייתה זו
שכונה שהוקמה על
ידי עולים שהגיעו
מתימן ב .1910
הוריה ,מרים ושאול
צאירי .פנינה בת
רביעית למשפחה ,אחריה נולדו עוד בן ובת .עוד
לפני שנולדה ,אחת מאחיותיה נפטרה מדיזנטריה
והמשפחה אימצה ילדה אחרת .היתה זו בת
של חברה  ,אשר בהיותה על ערש הדווי ביקשה
ממשפחת צאירי שידאגו לבתה ,אחרי מותה.
זאת אחותה מרים ,הקרובה לה מכל משפחתה.

ילדות שמחה ומלאה ,עם הרבה משחקי ילדות
והרבה חברים.
פנינה הלכה לבית הספר לילדי עובדים ,שהיום
נקרא בי"ס הס .תקופה ארוכה הייתה שם
התימנייה היחידה .כל התימנים הלכו ללמוד
בבי"ס נצח ישראל.
פנינה למדה עד כיתה ו' ואז יצאה לעבוד כדי
לעזור בפרנסת המשפחה.בתחילה עזרה לאמה
בעבודותיה ,אך מגיל  12היתה כבר לעובדת
עצמאית .בבית אריזה באריזת תפוזים,בחורף,
ובמטווייה לחוטים בקיץ .לעבודה הייתה מגיעה
באופניים .העבודה לא הייתה קלה .בבית האריזה
עבדו בישיבה  8שעות ,ברגליים מקופלות
וחבילה גדולה של נייר על הרגל כדי לעטוף את
הפרי במהירות מקסימאלית .כדי לרצות את
ראש הקבוצה שדרש הספק גבוה.

חשוב לפנינה להדגיש ולספר פרטים על ילדותה
ועברה ,כדי שהצעירים החיים כיום יידעו "איך
כל זה התחיל".הרחובות בשכונה אז לא היו
סלולים .בקיץ צעדו על החולות ובחורף צעדו בין
השלוליות שזרמו והתנקזו
אביה של פנינה ,שאול צאירי
לוואדי הגדול ,כשהסנדלים
על הכתפיים והן ננעלו רק
כשהגיעו ליעד .כדי לקנות
חלב בעין גנים היו צריכים
לעבור דרך וואדי עמוק,
שמצידו האחד היו גדרות
השכונה ומהצד השני היה
יער איקליפטוסים.

למרות שעבדה קשה לא היה לה הרבה .לא מעיל
בחורף ולא נעליים .ובנוסף לעבודה ,בערב הייתה
הולכת ללמוד שיעורי ערב בביה"ס פיק"א ,כדי
להשלים את החסר.

בבתי השכונה לא היה
חשמל .את הבתים היו
מאירים בעזרת מנורות
נפט.
השכונה הייתה תוססת
 ,עם הרבה ילדים מכל
הגילאים .פנינה זוכרת

מילדותה עזרה הרבה בעבודות
הבית והחצר .היה להם בית
עם שטח אדמה גדול והם גידלו
בו ירקות ופירות .היה להם
גם פרדס .היו להם גם הרבה
בעלי חיים והאם דרשה מילדיה
לעבוד בחצר .לעיתים חשה
פנינה ממש מנוצלת .היה להם
הרבה ,אך כסף לא היה.
בנעוריה הצטרפה פנינה לנוער
העובד והיא זוכרת המון טיולים,
פעילויות וריקודים .שם גם
גויסה לגדנ"ע והיה להם משטר
אימונים רציני ,כולל תרגילי
לילה .נעוריה היו בימים של
טרום מדינה .הבריטים שלטו
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אז בארץ והנוער גוייס
למלחמה נגד הבריטים.
הקבוצה אליה השתייכה
היתה כולה בהגנה .אך
היו אחרים שהצטרפו
למחתרות האצ"ל והלח"י.

פנינה באימוני ירי

סיפורה הוא סיפור מופלא ,והוא
חלק בלתי נפרד מפנינה.

אמה ,מרים צאירי ,נולדה בתימן
ב –  .1901בהיותה בת  9הגיעה
ארצה עם המשפחה המורחבת.
המשפחה התפזרה בין יבניאל,
כנרת ותל אביב עוד לפני שנבנתה
אחוזת בית .סבתה של פנינה,
שהיתה אחת משתי נשותיו של
הסבא ,חיה בזיכרון יעקב עם שני
ילדיה ואחיה .ואילו הסבא היה
בין מקימי כרם התימנים ,מחנה
יוסף ושכונת שבזי .בזיכרון יעקב
גרו התימנים ברפתות ובחושות
של הישוב הישן ,ועשו כל מלאכה
שנדרשה מהם .תוך חצי שנה
התייתמה אמה של פנינה מאמה ולאחר מספר
חודשים גם מאביה .אחיה ,שהיה מבוגר ממנה
בשבע שנים ,הוזמן ע"י אחד הדודים לעבוד
ביבניאל בחקלאות .אמה של פנינה ,ילדה צעירה,
נשארה בזיכרון יעקב עם הדוד .בודדה ,עצובה
ומנוצלת .היא הסתובבה בין בתי הישוב הישן
וטיטאה חצרות תמורת אוכל.

ב 1 -במאי  1948התגייסה
לצבא .בתחילה נשלחה
לקורס נהגות ,אך נכשלה
בו ,ועברה לשרת בסדום
הנצורה ,כתצפיתנית
שטח ובזיהוי אווירונים.
לסדום הגיעה במטוס קטן
שנקרא "רפיד" ,בעל שתי
כנפיים ,שבקושי לקח
שמונה נוסעים .בסדום
נשארה עד לסופה של המלחמה .הספקה הייתה
מגיעה אליהם במטוסים .הם היו נצורים .החום
היה קשה ,התנאים היו קשים.היה מחסור גדול
בכל .כך עברה עליה שנה ,עד שהגיעו הכוחות
המשחררים ,שהיו בדרכם להניף את דגל הדיו
באום רשרש ,היא אילת.
אחרי הצבא הכירה את משה ,ביחיעם .משה,
שהיה שייך לקבוצת "בוני הנגב" היה למעשה
ללא משפחה .משפחתה של פנינה הייתה לו
למשפחה חמה ומקבלת .ומאז הם יחד.
ברצוני לחזור ולספר על אמה של פנינה ,שכן

משפחה צעירה ,עם שני ילדים קטנים ,דוברי
אידיש ורוסית ,שהשתייכה למחתרת ניל"י,
אספה אותה אל ביתם ,כדי שתעזור עם הילדים
ובעבודות הבית.כך ספגה האם את התרבות
האירופאית .היא למדה ושלטה באידיש
ואף שמעה ודיברה רוסית .התימנית
הלכה ונשתכחה ממנה .אותה משפחה,
אצלם גרה ועבדה ,נסעה לדמשק ולחלב
שבסוריה ולקחה את מרים צאירי עמם.
שם היתה עדה לתלייתו של לישינסקי
בכיכר העיר.

פנינה ואמא שלה
17

בהיותה בת  18שלח אותה הדוד לתל
אביב כדי למצוא לה שידוך .היא הייתה
שונה מיתר הנערות התימניות ,בגלל
כל השנים בהן חייתה אצל המשפחה
הרוסית ,ולכן היה קשה למצוא לה
שידוך .אביה של פנינה היה בחור רזה,
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מבוגר יחסית ,ששהה כל
בהם עבדה ,מכונת תפירה.
המלחמה בכלא התורכי
מעולם לא ראתה מכונה שכזו,
וסיים את המלחמה חולה
המסוגלת לעשות תוך דקות
וחלש ,עם טפילים בקיבה.
מה שהיא הייתה צריכה לעשות
לקח זמן עד שנרפא וחזר
בעבודת יד במשך שעות וימים.
למעגל העבודה .לאחר
אמה הייתה נחושה בדעתה
נישואיהם עברו לגור
שהיא רוצה מכונת תפירה
בפתח תקווה .האם הייתה
אספה את כל הפרטים ,בקשה
המפרנסת הראשית .בפתח
עזרה כספית מקרובים וקנתה
תקווה נשות האיכרים
מכונת זינגר בתשלומים .הייתה
העדיפו ערביות לעבודה
זו מכונת התפירה הראשונה
בביתן ,אך דוברי האידיש
בשכונה כולה.
והגרמנית העדיפו את
"אמא תמיד הייתה אומרת' :אני
התימניות .מרים הייתה
הייתי יתומה .אני יודעת מה זה
פנינה ואחותה
מבוקשת במיוחד בגלל
כשלבן אדם אין ,ואין מי שידאג
שליטתה באידיש ובגרמנית.
לו'.
היא עבדה ככובסת ובמשק בית .בין היתר ,אצל
חיינו כמו עניים ,למרות שלא היינו עניים",
משפחות רופאים.
אומרת פנינה" .כמו עניים שמתגברים על הקושי
שלהם .אבל הרגשנו עשירים .עשירים שיכולים
היא ניצלה את קשריה עם הרופאים כדי שיעזרו
תמיד לעזור ולתת למי שבמצב הרבה יותר גרוע.
לבעלה ,והוא אכן נרפא .כשנרפא היה לאחראי
למי שבאמת נזקק.בפרט לעולים שרק הגיעו".
על באר המים וחלוקת המים לפרדסים .אך תמיד
סיפורה של פנינה הוא סיפור ייחודי .סיפור בניה
המשיכה האם להיות המפרנסת המשמעותית,
מבראשית ,תוך מחיקת ההבדלים בין מזרח
והדמות הדומיננטית בבית.
ומערב .בין תימן לאירופה .ניצחון האפשרי.
הבית היה תמיד מלא אנשים .בעיקר חולים
פנינה ,שגדלה כל חייה בעיר עברה לגור בקיבוץ,
ונזקקים.האם התמסרה לטיפול באנשים .לא
בעקבות משה ,וסבלה מאוד מהלינה המשותפת.
פעם על חשבון ילדיה שלה .אשה אחת חיה
לפנינה ומשה שלושה ילדים ,ארבעה נכדים
אצלם חמש עשרה שנה (!) ופנינה נדרשה לישון
וארבעה נינים.
עם אחותה במיטה כדי לפנות מקום לאורחת.
בתחושתה של פנינה אמה הגזימה
פנינה והחברים שלה
בנתינתה לאחרים ותמיד זה היה על
חשבון ילדיה.
אמה הייתה מאוד שאפתנית .כל
מה שראתה אצל האשכנזים שאצלם
עבדה ,רצתה והשיגה .כך הייתה
אצלם מקלחת עם בוילר למים
חמים .ובית שימוש עם ניאגרה ומים
זורמים .כך דאגה שיהיה חדר נפרד
למטבח  ,אותו זוכרת פנינה איך הם
בנו במו ידיהם מבוץ וחמר.
יום אחד ,ראתה האם ,באחד הבתים
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עיסוקם של אנשים  -אורית לביא
שמעה וכתבה אפרת בליקשטיין
אנו נפגשות בסטודיו לתפירה של אורית ,הנמצא
במבנה שהיה בית רקפות ( ובעבר הרחוק -חדר
חולים )...ליד המרפאה.
המקום מואר ,מרווח ומטופח .וילונות אווריריים
על החלונות ,כוננית עם עבודות שונות מוכנות
למכירה ,תמונות יפות על הקירות ושולחן עבודה
גדול ונוח .בחדר הצמוד ,שלש מכונות תפירה.
איך התחיל רעיון הסטודיו?
הרעיון של תפירה ועיצוב בגדים התחיל לפני
שיצאתי לפנסיה .תמיד אהבתי עיצוב אופנה
ותפירה ובמהלך
השנים תפרתי
לעצמי בבית.
לקראת היציאה
לפנסיה יצאתי
ללמוד במכללה
לעיצוב אופנה
בחיפה לקורס
של שנה ולאחריו
עשיתי השלמות באופן פרטי.
הרעיון להקים סטודיו משלי ,בו אלמד תפירה
ילדות ,נערות ומבוגרות ,היה זמן רב בראשי .אך
היו לי חששות לא קטנים .למזלי ,קיבלתי תמיכה
ועידוד מהבית לנסות ולהעיז להגשים את
החלום .כשיצאתי לפנסיה קיבלתי לבקשתי חלק
מבית רקפות הישן כששותפות לי להשכרה הן
מיטל רפאלי וענת בקס.
איך התחלת לפרסם את עצמך?
במרץ שנה שעברה התחלתי לשאול נשים ברחוב

הקיבוצי האם רעיון הסטודיו יכול לעניין אותן.
והיתה היענות .התחלתי עם ילדה אחת ובחורה
צעירה אחת .קראתי למקום – " תופרים ברמות"
עיצבתי לוגו והדפסתי פליירים .כיום  ,כשנה
וחצי מאז ,יש לי  21תלמידות( .ילדות ,נערות
ומבוגרות).
ומה אתן תופרות?
אני מלמדת תפירה על המכונה .הפעלה ,הוצאת
גזרות .עם הילדות אני מתחילה בדברים פשוטים
כמו כריות ,תיקים ,סרטים לשיער ,קוקיות .עם
התלמידות הבוגרות יותר
אנחנו תופרות בגדים (שמלות,
חולצות ,חצאיות ,טייצים),
לומדות להוציא גיזרות.
אני משתדלת לתת מקום
ליצירתיות ולבחירה אישית
במהלך העבודה.
הילדות מאד נהנות ומבקשות
שיעורים נוספים .יש לי הרגשה
טובה כשאני רואה שהן מרוצות .
לא חלמתי שהעבודה בסטודיו תתפתח כל כך
מהר .כיום אני מלמדת  5ימים בשבוע אחה"צ
בקבוצות קטנות של עד  4משתתפות.
ומילה לסיכום?
אני מאוד נהנית ומרגישה מסופקת מהעבודה
שאני עושה ,בעיקר כשאני רואה כמה התלמידות
שלי נהנות מהיצירה ומהמקום והלוואי
שאמשיך כך עוד הרבה שנים.
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מבשלים ושותים – על תעשיית הבירה המקומית
לילך ערמוני שמעוני
מי שתהה בנוגע לאדי השמרים והאלכוהול
המרחפים לאחרונה בישובנו הצנוע ,מדובר
בתעשיה מסוג חדש ,שבשנים האחרונות צברה
אצלנו חסידים רבים :תעשיית הבירה המקומית!
יצאתי להתחקות .חזרתי מבוסמת.
הכל התחיל לפני כ  12שנים ...בשני בתים נפרדים
בהרחבה ,החלו לפעול מבשלות קטנות ,ביתיות.
מישל חכים ודניאל הרץ ,הגיעו לבישול בירה
בנפרד ,כל אחד מנקודת מוצא אחרת .מישל

שמע מחבר לצוות ורכש ערכה .דניאל קיבל
מתנת יומולדת מבת הזוג .באחד הלילות ,לאחר
רכיבת אופניים קבוצתית ,חלקו שניהם עם
החברים למסע את פירות עמלם ...התגובות היו
נלהבות ,והשאר ,הסטוריה.
כיום פועלות בישוב לפחות שלוש מבשלות
אשר כל אחת מאופיינת בסגנון וטעם שונה.
" "LaMichelleשל מישל חכים" ,מנשק'ס" של
דניאל הרץ ,יוסף נצר ופז ברנט ,ו"בירה וילמה"
של לילך ופייר קורן.
רגע לפני שנספר על המבשלות
השונות ,לפניכם קורס קצרצר
שמסכם את הידע שרכשתי
על תהליך הכנת הבירה ,באופן
תאורטי מפי מישל ובהדרכה
מעשית על ידי יוסף ,דניאל ופז.

סוגים שונים של בירה מנשק׳ס

דניאל הרץ ,יוסף נצר ,פז ברנט ומישל חכים
20

אז ככה  -בשביל להכין בירה
נדרשים ארבעה מרכיבים
בסיסיים:
לתת – הדגן הבסיסי ,שעורה
או חיטה ,שעבר תהליך של
מאלטינג ( ,)maltingמעין
הנבטה ,ואחריו ייבוש .יש
הרבה מאוד סוגי לתת ,ובכל
בירה מערבבים בדרך כלל
מספר סוגים .חלק משפיעים
על הטעם של הבירה ,חלק על
הצבע וחלק על הקצף בראש
הבירה.
כשות – מרכיב צמחי נוסף
בבירה שמשפיע על המרירות
והארומה של הבירה.
שמרים – אחראים על
ההתססה של הבירה .גם מהם
יש מספר סוגים ,והם בעיקר
משפיעים על המרקם של
הבירה.

עלון רמות מנשה | ספטמבר 2020

וכמובן מים – לא עניין של מה בכך .צריך לדאוג
להרכב מינרלים מתאים ונכון במים בשביל לייצר
בירה.

שעה .לאחר שעה מוציאים את הלתת ומתחילים
להרתיח את המים .תוך כדי רתיחה מתאדים
מים ,הכשות מתחילה לתת טעמים ,והבירה
עוברת תהליך של פיסטור וסניטציה .בסוף
הבישול והרתיחה ,מקררים במהירות את
הנוזל ,מוסיפים את השמרים ומעבירים את
כל הנוזלים לתסיסה במיכלים יעודיים .הבירה
תוססת בין שבוע לשבועיים בטמפרטורה
קבועה ,ואז עוברים לטמפרטורה נמוכה יותר.
בסיום התהליך בודקים שהתסיסה הצליחה ,ואז
עוברים לביקבוק .גם אחרי הביקבוק התהליך
לא הסתיים .צריכים לעבור עוד כשבועיים של
תסיסה בתוך הבקבוק עד שהבירה מוכנה
וטעימה.

התהליך מתחיל בבישול של הלתת עם מים
בטמפרטורה מדוייקת של  67מעלות למשך

פשוט ,לא? כנראה שבסך הכל התהליך די
פשוט ,אבל כולם השקיעו ועדיין משקיעים
מאמץ בלימוד והשתכללות .מישל הותיק כבר
משמש כחונך לכוחות הצעירים .לילך מספרת:
"לאחר שטעמנו את הבירה שבישלנו יחד עם
מישל ...החלטתי שגם אני רוצה לייצר בירה
ביתית .לקראת הבישול הבא קראנו הרבה על
הנושא באינטרנט ,רכשנו את כל הציוד הנדרש,
וקפצנו למים ,כאשר מישל ,המנטור שלנו מלווה
אותנו עם המון רצון טוב ,מקצועיות ,סבלנות
ותמיד עם חיוך ".המנשק'ס לקחו את כל העניין
כמעט לקצה :אחרי שניסו פעמיים לבד ,לקחו
קורס בזכרון .יוסף ,שגם משמש כדובר הקבוצה
והמדריך בביקור שלי במבשלה ,אפילו נסע
לאנגליה כדי להשתלם ולהתמקצע בעניין .כל
התהליך מדיד ומבוקר אצלם ,וכל תערובת
עוברת מספר מסויים של נסיונות ,בדיקות
והשוואות עד שמגיעים לטעם המתאים.

יוסף במבשלת הבירה

לילך ותוצרת הבירה

כל אחד מהמבשלים לוקח את הבירה לכיוון
שלו .מישל אוהב להוסיף דבש לבירה כדי
לתת מתיקות ולהעלות את רמת האלכוהול.
המנשק'ס מייצרים שבעה סוגים של בירות .החל
מבירות מסוג סטאוט ו  ,IPAשהן בירות יותר
מרירות ,או יותר כהות ,דרך בירות בלגיות ועד
בירה לבנה על בסיס חיטה .בירה וילמה מכינים
בירת חיטה ,לה הם מוסיפים קליפות הדרים.
21
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כולם מתארים את העיסוק בבירה כתהליך
חברתי .מישל אומר" :זו בירה זולה וזה תחביב
חברתי .חייבים עזרה בשביל לשתות הכל ,אז
מביאים חברים והם יוצאים מרוצים" .לילך קורן
מספרת על תחביב משפחתי של בישול מחומרי
גלם ביתיים "אנחנו משפחה שאוהבת ליצור,
להתנסות ולהכין דברים בבית .אנחנו מגדלים
פירות וירקות ,מטפחים גינת תבלינים ,מכינים
חמוצים ויוגורט ביתי ובקרוב דבש מקומי .כמו כן
אנחנו אוהבים מאד לארח לאכול טוב ,ו...לשתות
בירה ".המנשק'ס הפכו את כל תהליך ההפקה
לעניין חברתי-שכונתי :הילדים של יוסף עוזרים,
אבל גם הרבה חבר'ה מהשכונה ,באים ,נותנים
עבודה" .אנחנו נותנים להם בירות ונקניקיות,
והם ...עובדים" מוסיף פז.

סוגי בירה ״לה מישל״

מעבר לטעימות בחוגי החברים ,פעם בשנה כל
תעשייני הבירה של רמות מנשה מקיימים ארוע
בסגנון "אוקטובר פסט" :מזמינים הרבה חברים
לגינה ,מגישים בירות ונקניקיות ,ועושים שמח.
ועל הדרך גם קצת משווים ומשוויצים בהישגים...
אבל יש גם קשיים ומהמורות .יש צורך במקומות
איחסון ,צריך לרכוש ציוד וחומרים ,להתארגן על
זמן עבודה ,ולא תמיד הזמן והמקום מספיקים.
המנשק'ס מסכמים שבסופו של דבר הם בעיקר
עובדים כשוטפי כלים ...כל תהליך הייצור
והביקבוק חייב להיות נקי וסטרילי ,ולכן הם
עסוקים באופן מתמיד בחיטוי סביבת העבודה
ושטיפת הכלים.
וכמובן נדרש גם מיתוג ...מישל בחר לקרוא
לבירה שלו  LaMichelleכדי לשוות לה נופך
אירופאי .את התוויות עיצבה מירב רון פרנס.
חברי המנשק'ס נותנים זה לזה את הקרדיט על
השם עם הניחוח המקומי .גם להם מירב עיצבה
את התוויות .ובירה וילמה קראו כך לבירה שלהם
כמחווה לאמא של פייר שמתגוררת בברזיל,
"אישה אנרגטית וחובבת בירה מושבעת".
ואחרי כל הטעימות והניחוחות ,אני מקווה
שהצלחתי לעשות לכולם חשק לחכות לאוקטובר
פסט הקרוב ...יהיה טעים וצונן!
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כמה מילים על תראפין
ד"ר גל דבורקין ,מנהלת מתקן הגידול בשם צוות חברת תראפין

לפני מספר שבועות הוזמן הציבור לסיורים
מודרכים במפעל ייצור הקנאביס תראפין .היו
הדים טובים מאוד לסיורים ולכן ביקשנו מגל,
שהדריכה את הסיורים ,ומנהלת את מתקן
הגידול ,לכתוב כמה מילים לעלון.
חברת תראפין בגלגולה הנוכחי הוקמה לפני
כשלוש שנים ,ומתמקדת בייצור קנאביס איכותי
והדיר לשוק הישראלי והבינלאומי .הקיבוץ שותף
בהקמת תראפין ,בבנייתה ובעיצוב החזון שלה.
צמח הקנאביס
מושפע רבות מתנאי
הסביבה (טמפרטורה,
לחות ,תאורה,
חומציות ומליחות
קרקע ועוד) .השפעות גורמי הסביבה באות לידי
ביטוי באופי הצימוח ,כמו גם בריכוז החומרים
הפעילים בתפרחת -שהיא החלק הנצרך ע"י
המטופלים בצמח (בין אם כתפרחת עצמה או
כמיצוי שמנים).
הרוב המוחלט של הקנאביס הגדל כיום בישראל
גדל בחממות ,שמושפעות רבות מתנאי
תמונה חלקית של חדר המערכות בתראפין
צוות העובדים במיגון עליון

הסביבה בה הן נמצאות ,מה שמשנה את תכולת
החומרים הפעילים בצמחי הקנאביס הגדלים
בהן.
לדוג' :מטופל מקבל מרשם מהרופא לזן קנאביס,
וקונה את התפרחות בבית המרקחת .הזן הרשום
עוזר לכאבי המטופל ,אבל כעבור כמה חודשים
כשמטופל קונה בדיוק את אותו הזן -הוא לא
מספק את המזור לכאביו של המטופל.
הסיבה להבדלי נעוצה בשוני בין
גידול קיץ לגידול חורף .הגידול
בתנאי קיץ נחשב פוטנטי יותר,
וריכוזי החומרים הפעילים
בתפרחת יהיו גבוהים יותר.
הבעיה המרכזית השנייה בקנאביס שגדל
בישראל היא רמות הזיהום החיידקי/פטרייתי
(מיקרואורגניזמים) שמתיישב בתפרחות
הצמח .צריך לזכור שהמטופלים הם לרוב
עם מערכת חיסונית מדוכאת והימצאות
מיקרואורגניזמים בתפרחות /בשמנים יכולה
לפגוע בהם קשות .כל תפרחות הקנאביס
הגדלות כיום בישראל סובלות מרמות נגיעות
גבוהות במיקרואורגניזמים,
וכדי שיוכלו להתאים לשיווק
ומכירות הן עוברות הקרנה
בכור הגרעיני בנחל שורק
(לרוב בקרינת גמא) .ההקרנה
מעקרת את התפרחת והורגת
את המיקרואורגניזמים ,אך
בו זמנית פוגעת גם בחומרים
הפעילים הנמצאים בתפרחת.
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מבנה מתקן הגידול של
תראפין אופיין ותוכנן כך
שיאפשר בקרה ,שליטה,
ניטור ותיעוד מקסימליים
בכדי לאפשר תוצרת אחידה
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והדירה של הצמחים הגדלים במתקן .מתקן
הגידול של תראפין הוא מתקן  InDoorורמת
ההגיינה הנשמרת במתקן היא גבוהה במיוחד
(כולל סינון של האוויר בחדרים) ,ע"מ לשמור על
הצמחים מפני זיהומים שונים .כל גורמי הסביבה
(תאורה ,מים ,דישון ,לחות) נשלטים ומנוטרים
תמידית ,ע"מ לאפשר לנו לחזור בדיוק על אותם
התנאים בין מחזור גידול אחד למשנהו .המטרה
של תראפין היא להביא לשוק סחורה איכותית,
הדירה (זהה בין מחזור גידול אחד למשנהו) וללא
הקרנה.

זהו אחד המתקנים המשוכללים והמיוחדים
ביותר בישראל ובעולם ,והוא שם את הצמחים
במרכז.
שמחנו לראות את ההתעניינות ואת ההיענות
של חברי הקיבוץ ותושביו לסיורים שנערכו
במתקן לפני שבועות ספורים .בקרוב יכנסו
הצמחים למתקן ,והגישה אליו תוגבל מאוד (הן
מבחינת משטרת ישראל והן מבחינת מניעת
זיהומים ממבקרים).
מאחלת לכולם שנת צמיחה ופריחה

תמונה של חדר גידול בתראפין
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בארה של מרים – שיחה עם אסנת אלדר
עם צאת ספר השירים החדש שלה
שמעה וכתבה :לילך ערמוני שמעוני
בימים אלו אסנת מוציאה את ספר הביכורים
שלה .ספר שירים ששמו "בארה של מרים".
נפגשתי עם אסנת לשיחה על הספר ועל תהליך
היצירה.

"זה מעשה נורא מפחיד .לקח לי הרבה זמן
להשמיע את הקול .להגיד את מה שיש לי
לאמר בעולם הזה .זה התחיל בלימודי ההסמכה
שלי לרבנות .חלק מהלמידה שלנו היא לעמוד
ולדרוש .אין לי בעיה לעמוד מול קהל ,אני
מלמדת כל חיי .אבל הדרישה היתה להביא את
הקול האישי שלי בדרשה .אז אני חושבת שזהו
שיא של תהליך של מציאת הקול ,לדייק אותו
ולהוציא אותו החוצה".
יש משהו מאוד אישי וחושפני בכתיבת
שירה.
"אני מאוד משתדלת להפריד את מי שכותבת
מהאני .אני כותבת את מה שאני רואה אבל זה
לא בהכרח החיים שלי .ההנאה הגדולה שלי
זה לשבת בבית קפה ולכתוב .אני מצוטטת
לחלקי שיחות ,ואז דולה מתוכם סיפורי חיים.
הדבר שאני הכי אוהבת בעולם זה תחבורה
ציבורית ,כי אז אני יושבת ורואה אנשים
ואני יכולה לדמיין מאיפה הם באים ,לאן הם
הולכים ,ולבנות מכל זה איזה סיפור חיים
שלם .הבנות שלי צוחקות עלי שכשאני הולכת
לקנות שווארמה אני מנהלת שיחות של שעה
עם המוכר .כי אני ממש אוהבת ללקט סיפורי
חיים .זה מעניין ,זה מפרה אותי .יש לי מחברת
שאני כל הזמן הולכת איתה ,אני שומעת
משפטים ואני עוצרת וכותבת אותם .אני
כותבת על פתקים ,על מפיות .זו אובססיה.
ואלו החומרים שמהם אני כותבת.

נתחיל בשאלה הקשה ביותר :למה בכלל
להוציא ספר?
"המורה שלי ,פרופסור רוחמה וייס ,אומרת
שלהוציא ספר שירים זה לעשות תיקון בעולם.
אף אחד לא באמת קונה ספרי שירה ,אני לא
אעשה מזה בכלל כסף ,אבל זה נותן איזה שאר
רוח בעולם.

"אבל יש גם את רגע האימה ,שיושבים וכותבים,
מין חשש כזה שלא יצאו לי מלים ,ושאני לא
אצליח לכתוב ,ושהמילים לא יתחברו למשמעות,
זה רגע ממש של אימה .ופתאום זה נולד".
ממתי את כותבת?
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לעצמי את החיים .אבל עד היום כתבתי בעיקר
פרוזה .השירה שלי התחילה כשלמדתי קורס
שנקרא "סוגיות חיים" ,שזה מעין ביבליותרפיה
תלמודית ,מטעם מכון בלאושטיין ,בהנחייה של
רוחמה וייס ויונה ארזי ,והדרישה היתה לבוא
מוכנה עם דמות מהמקורות.

בשבילי המים בבאר אלו מים עליונים ותחתונים
שמשקפים את כל התורה כולה .ואני מרגישה
שאני טובלת כל הזמן במים האלו ומערבבת
אותם .אני גם מוסיפה אליהם עליונים של
היהדות המתחדשת וחופרת בארות למים
התחתונים ,למקורות.

באתי בהתחלה עם אגי משעול ,כי אני לא
מתחברת לשירה שלה ,ואמרתי לעצמי ,שיש לי
שנה להבין אותה .אחרי שבועיים הבנתי שזה
לא מתאים ...ואז בשיחה של שתי דקות ,אמרתי
למנחה :אני עוברת למרים .בלי להבין אפילו
למה .למדתי אותה ,גם מהמקרא וגם מספרות
חז"ל ,והיום התיזה הרבנית שלי היא על הבאר
של מרים וכל הגלגולים שלה .ברגע שהתחלתי
לכתוב דרך מרים ,משהו נפתח בי .כתבתי לה
ואליה ,ואז נולד הספר".

"אני כותבת המון דרך המקורות ,דרך המקרא,
קצת ספרות חז"ל ,אגדות .מתכתבת גם עם
ספרות עברית חדשה ,עם ביאליק .גיליתי
שאני כותבת שירי אמונה .כנראה מתוך המסע
שעברתי ,איזה שהוא דיאלוג עם אלוהים .אני
כותבת גם דרך חוויות אמוניות .למשל ,נסעתי
בירושלים ברכבת הקלה ,ישבתי ליד אישה דתיה
מאוד חרדית ,והיא התפללה .הסידור שלה היה
ממורטט ,כולו כתמים .ואני ישבתי ושמעתי
שירים עבריים .היה צפוף מאוד והזרועות שלנו
התחככו ,ופתאום הבנתי ששתינו מתפללות,
אני דרך השירים שלי ,והיא דרך הסידור שלה .אז
כתבתי על זה שיר.

מה זו הבאר של מרים?
"בארה של מרים זה מושג שחז"ל טבעו .הם
עשו את הקשר בין המוות של מרים לזה שלא
היו מים לעדה .הבאר היתה הדימוי של מרים.
לתפיסתם הבאר היתה עגולה ומחוררת ככברה,
והיא התגלגלה אחרי העם במדבר .בכל פעם
שהעם עצר ונח ,הבאר היתה נחה לידם .וכך
תמיד היה שם שפע של מים .המים משולים
לתורה ,ואני רואה את מרים כנותנת תורה,
כשער .אצל האר"י בצפת מתואר שיש שני
מקומות שאפשר לראות את הבאר שלה בימינו.
או בכנרת או בים תיכון ,תלוי בעדה .כל מי שנוגע
במים האלה ,או רוחץ בהם ,נרפא ואומרים עליו
שתהיה לו חכמה יתרה.

גם סבתא שלי זכרונה לברכה בתוך השירים.
הספר מוקדש לה .סבתא שלי היתה היחידה
שצמה בבית ,היא היתה צמה בשביל כולנו.
ובסוף הצום ,גם כשידעה שכולנו אכלנו ,היא
היתה נותנת לנו פררו רושה .עד היום מאז שהיא
נפטרה אנחנו אוכלים פררו רושה בסוף הצום .אז
כתבתי שכשהפררו רושה מתפוצץ אנחנו יודעים
שגם הפעם ניצלנו.
מה את מקווה שיקרה לספר כשהוא יצא?

"אז יש לי שירים ,שמדברים על איך שמרים
סוחבת את הבאר הזאת על גבה ,יחד עם מי
התהום ,עד שהיא מתה .היא סוחבת את כל
היהדות על גבה ,חוצה את הים ,ובתיזה הרבנית
שלי שילבתי שירים שאני כתבתי ,ונתתי לה קול.
כי לקחו לה את הקול .היא זו שהצילה ,היא זו
שהניעה את המהלך של היציאה ממצרים ,ואיפה
שהוא משה "עקף אותה בסיבוב" כי הוא היה
גבר .כך באופן שבו אני קוראת.
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מדי פעם אני שולחת את השירים שלי בכל מיני
מרחבים ומקבלת הרבה הדים ותגובות .אני
שמחה שהשירים יקבלו חיים משל עצמם ,הם
לא שלי כבר ,שחררתי .אני חושבת שזה חלק
מהמסע שלי ,זה דייק גם את המסע הרבני שלי.
לקח לי המון זמן להגיד שזו אני .אני לא חיה
במרחב מקבל כל כך במסע הזה .לא פה ולא
שם .אני חיה בתוך מקום של מאבק .והחלטתי
להפסיק להיות משה שמכה בסלע .החלטתי
להיות מרים .ברגע שהחלטתי להיות מרים אני
רוצה גם להביא את זה לידי ביטוי בקול ולקבל
את זה.
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אֲ נִ יִ ,מ ְריָם

אסנת אלדר

ִהיא ַרק ָרצְ ָתה לָ ִׁשיר,
ִמ ְריָם.
ּלֹותיהָ
ִל ְמצ ֹא ְּב ִמ ֶ
חּודי וְהַ ּי ִָחיד
אֶ ת קֹולָ ּה הַ ּיִ ִ
לַ ֲעמֹד מּול הֲ מֹון אָ ָדם
"הּנֵנִ י".
ו ְִל ְקר ֹא ִ

קֹולי ְּבקֹולֹו
ִׁשּלַ ְב ִּתי ִ
צֵ ַר ְפ ִּתי ּתֹף
וְצַ ע ֲֵדי ָמחֹול
ו ְִׁשכְ נ ְַע ִּתי אֶ ת עַ צְ ִמי
ֶׁש ִּׁש ָירתֹו ִהיא ּגַם ֶׁש ִּלי.

אֹותּה
ָ
אַ ְך הּוא ִה ְק ִּדים
(ּבכָל ז ֹאת הָ יָה הַ ּנִ ְבחָ ר),
ְ
ּפָ ַרץ ִּבנְ ִחיׁשּות ְלר ֹאׁש הַ ּטּור
ְׁשר.
ו ָ

עָ ְברּו ּדֹורֹות ַר ִּבים ֵמאָ ז
קֹולי הֻ ְלאַ ם
ִ
ּגְ רֹונִ י נִ חָ ר
רּודה
יׁש ִתי צְ ָ
ְל ִח ָ
ּלֹותי נֶעֶ ְלמּו.
ּומ ַ
ִ

ל ֹא ִּפּזֵ ז מּול אֱ ֹלהָ יו ּבַ ע ֲִליצּות
ְו ֶנ ֱענַׁש ּכְ ָדוִד,
ל ֹא ִה ְתּפַ ּלֵ ל ִּב ְׂשפָ ַתיִם חֲ ׁשּוקֹות
ְליֶלֶ ד ּכְ חַ ּנָה,
אֶ ּלָ א ָׁשר
אֶ ת הַ ִּׁש ָירה ֶׁשּלָ ּה.

נִ ּדֹונְ ִּתי לָ חּוג לָ עַ ד ְּב ַמ ְעּג ִָלים
ְס ִביב ְּבאֵ ר.
ְמנַּסָ ה ,לַ ָּׁשוְאִ ,ל ְׁשאֹ ב
ימנִ ים וְאֹותֹות
ִס ָ
ְתה ּפַ עַ ם
ְל ִמי ֶׁשהָ י ָ
ִמ ְריָם.

מּודת ִׁש ִירים
וַאֲ נִ י ְל ַ
ידה ִמ ֶּנגֶד
ַוע ֲִמ ָ

נְ ִעילָ ה

אסנת אלדר

ירּותי ִס ְּפ ָרה ִלי סָ ְב ָתא
ִּבצְ ִע ִ
ּדֹומעַ ת
ְתה ַ
ּכֵיצַ ד הָ י ָ
ּפּורי הַ ָּתנָ"ְך.
ּכְ ֶׁש ָּק ְראָ ה אֶ ת ִס ֵ

ׁשֹוז ֶֶרת ִמּתֹוכָם אֶ ת ִרגְ עֵ י הַ ִה ְת ַרּגְ ׁשּות וְהַ ּכְ אֵ ב
ְקֹוׁש ֶרת עַ ל אֶ צְ ּבַ ע אֶ ת אַ ְרּבַ ע ּכַנְ פֹות
ו ֶ
חּוטים הַ ְּד ִק ִיקים הַ ְּמ ַק ְּׁש ִרים ּבֵ ינֵינּו
הַ ִ

אָ ז עֹוד ל ֹא הֵ בַ נְ ִּתי
ּכִ י ל ֹא עַ ל ּגְ דֹולֵ י הָ אֻ ָּמה ּבָ כְ ָתה
ּכִ י ִאם עַ ל ִסּפּור חַ ּיֶיהָ ֶׁשּלָ ּה.

רֹוׁשה
ַמּנִ יחָ ה עַ ל לָ ׁשֹון ִעּגּול ְׁש ַמנְ ַמן ֶׁשל פֶ ֶררֹו ֵ
ִמ ְתּפַ צְ ּפֵ ץ ּבֵ ין הַ ִּׁש ַּניִם
ּומבַ ֵּׂשרּ ,כִ י ּגַם הַ ּפַ עַ ם נִ גְ אַ ְלנּו.
ְ

ֵמאָ ז ,אֲ נִ י עֹובֶ ֶרת ְּב ַׁשע ֲֵרי הַ ְּד ָמעֹות
ּפּורי חַ ּיִ ים
קֹוטֶ פֶ ת ִס ֵ
ּכְ מֹו אֶ ת עֲלֵ י הַ ּנ ְַענַע לַ ֵּתה ֶׁשל ְׁש ִב ַירת הַ ּצֹום.
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יצירה בצל הקורונה
ד"ר דניאלה אוסצקי שטרן
הדברים נכתבו במסגרת פרויקט מיוחד של
פורום החוקרים עמיתי שפיגל באוניברסיטת
בר אילן.

לבית הקפה .זה היה כל כך "פריזאי" ,משהו
שהיה רחוק ממני ,הקיבוצניקית ,אך הנה מצאתי
עצמי יושבת שם ,כשכל העולם פרוס לפני.

שבוע האחרון של פברואר  2020סיימתי
פוסט-דוקטורט של שלושה חודשים ביד ושם.
הייתה זו תקופה משמעותית בשבילי ,שבה
זכיתי לראשונה מזה שנים ארוכות להקדיש
עצמי אך ורק למחקר .ה"גראנד פינאלה" של
הפוסט הייתה נסיעה לסדנת חוקרים בפריז
שעסקה במכתבים מתקופת השואה .זכיתי
בהשתתפות בסדנה הזו במקרה ,או אולי על ידי
יד מכוונת ,לאחר שאחת המשתתפות ביטלה
את השתתפותה ונותר מקום פנוי .ובכן ,רצה
הגורל והייתה זו אחת הנסיעות המוצלחות
והטובות ביותר שהיו לי .במהלך השהות בעיר
האורות התחילו לדבר על תופעה בשם "קורונה",
אך ההמונים גדשו את בתי הקפה ,הרחובות,
החנויות והרכבת התחתית .זיכרון שנחרט בראשי
הוא בוקר אחד ,הבוקר האחרון של שהותי בפריז,
כשישבתי בבית קפה קטן וחמוד ליד ה"ממוריאל
דה לה שואה" ,היכן שהסדנה התקיימה ,והזמנתי
ארוחת בוקר .הסתכלתי על היוצאים והנכנסים

שבוע לאחר מכן חזרתי לעבודה בארכיון וימים
ספורים אחר-כך הכריזו ראש הממשלה ושר
הבריאות כי כל השבים מצרפת ומארצות אחרות
מחויבים להיכנס לבידוד .מיד החלה התכתבות
בין חברי הסדנה הישראלים ,שכרגע חזרו
מפריז .האמת ,צחקתי ,לא האמנתי שזה אכן
קורה .כמה שעות לאחר ההכרזה כבר הבנתי
שמדובר על עניין רציני והסתגרתי במשך שבוע
בחדר העבודה הביתי שלי .זה היה השבוע
הפרודוקטיבי ביותר שהיה לי מאז שאני זוכרת
את עצמי! ואולי הדבר המשמעותי ביותר היה
שסיימתי לתקן את ההערות האחרונות במאמר
שעבדתי עליו מעל לשנה .שלחתי לעורך ואכן,
כשהקורונה התפרצה בחיינו קיבלתי את
ההודעה המשמחת שהמאמר התפרסם!
האתגר הבא שעמד בפני היה לבנות וללמד קורס
מקוון במכללה .איך עושים את זה? איך בונים
שיעור מקוון ,בלי סטודנטים ,בלי דיונים בכיתה?
את השיעור הראשון הפסדתי כיוון ששהיתי
בבידוד ,אך איך מגייסים את הסטודנטים ללמוד
עכשיו על נושא השואה – דרך המחשב? האתגר
של ה"זום" והמעבר של האקדמיה לפורמט
דיגיטלי לחלוטין ,התפתח בהדרגה אך בקצב
מהיר והנה נגלה בפנינו עולם חדש שמכיל גם
הרבה מאוד הזדמנויות .מצאתי עצמי יושבת
בבית ,בנוחות ,ומארגנת כנס חוקרי שואה בין-
לאומי עם  300נרשמים .מצאתי עצמי נותנת
לראשונה כחוקרת צעירה הרצאה מרכזית
ויחידה בסמינר חוקרים – כאשר אני יושבת ליד
הדלפק במטבח .מצאתי עצמי שומעת מדי שבוע
כמה וכמה סדנאות ,שיעורים והרצאות בתחומי
ידע שונים ומגוונים שב"חיים רגילים" לא הייתי
משתתפת בהם.

צילום :דניאלה אוסצקי שטרן
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אולם ,לצד כל הדברים הטובים וההתפתחויות
החיוביות נתקלתי גם באתגרים לא מעטים
ו"מכות" קלות בכנף שגרמו לי לבצע חשבון
נפש .הוצאתי כלאחר יד לחל"ת מעבודתי הלא-
חיונית כמנהלת ארכיון .לראשונה בחיי מאז
גיל  16ישבתי בבית ולא עבדתי .לא קיבלתי
משכורת והעתיד נראה לפתע כל כך לא ברור.
והנה הפייסבוק מזכיר לי שבדיוק לפני שנתיים
השתתפתי בכנס מכונן בארצות הברית ,והנה –
הוא מראה לי תמונות מלפני חמש שנים בכנס

נוסף ,בהרצאה שנתתי או בנסיעה .ומה עכשיו?
מה יהיה עם הקריירה שעבדתי למענה? עם
החלומות ,התוכניות ,השאיפות? יום אחד אני
עומדת בחזית כנס של טובי החוקרים בעולם
ויום למחרת עומדת בבית ועתידי מעורפל.
אין ספק שהווירוס הקטן אך הערמומי הזה,
הקורונה ,הגיע אלינו כדי להזיז משהו מבפנים,
לגרום לנו לחשוב על החיים שהיו לנו עד כה ועל
מה שאנחנו באמת רוצים.

איכפת לי  -גם נמאס לי
רינה ט
" הליכלוך הוא מקור כל פגע
שורש כל המחלות"...
שואלים אותי אם לא קשה לי העבודה בנוי.
כן ,מאוד קשה ,לא פיזית,אלא מנטלית.
כי איכפת לי מהמקום " ,הבית שלי" .אני
אוהבת את עבודתי .משקיעה ממרצי כדי
שיהיה הכי יפה ונקי.
נמאס לי כל כך שעל המדרכות צואת כלבים,
ניירות ,שקיות ,כוסות חד פעמיות ועוד.
לא נעים לי לשלוח יד לגינה ולהיתקל

בצואת הכלבים.
...אז יש לי בקשה :איספו את צואת
הכלבים ,איספו בשקית שנועדה לכך,
והשליכו לגינתכם שלכם ( .זבל טוב ).
בדרככם אל תעלימו עין מנייר או שקית
ליד רכבכם או בחניונים .גם מסכות איספו
והשליכו לפח הקרוב.
בשם עובדי הנוי ,בשמי
ובשם כל מי שאיכפת לו –
תודה!

מילה טובה על מעשה טוב
באחד מימי אוגוסט התפרסמה בטלוויזיה
כתבה על אישה בת  ,76מאשדוד ,שבשל
סגירת העסק שלה בימי הקורונה ,נאלצת
לצאת לצמתים ולבקש נדבות 40 . .שנה
עבדה ולא ביקשה עזרה מאיש ,וכעת
,כשהיא סבתא ל  9נכדים היא ומשפחתה
הגיעו לפת לחם ,.והיא עומדת שעות בחום
ומבקשת נדבות.
לבה של דלית לוי נכמר .היא הביעה את
רחשי לבה בקבוצת המנשקות המופלאה

בוואטסאפ ושאלה איך נוכל לעזור?
כשנענתה על ידי מספר לא מבוטל של
מנשקות ,התקשרה למספר שהופיע
בטלוויזיה ואמרה שנשות רמות מנשה
מעוניינות לעזור ,וביקשה לדעת האם
מעדיפים אוכל או כסף .בתה ,שענתה
לטלפון בקושי דיברה מרוב התרגשות
ונתנה לה מספר חשבון בנק ייעודי שנפתח
כדי שהתרומה לא "תיבלע" בחובות.
 52איש תרמו קרוב ל .₪ 6000
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אלף-בית מחאה
באחד מן הימים האלה ,ימי מחאה  ,העלתה לילך ערמוני שמעוני בפייסבוק אתגר :א-ב של מחאה.
לפניכם מה שהיא כתבה ,מוזמנים כולכם להעתר לאתגר ולהציע משלכם.

אלף-בית מחאה /

לילך ערמוני שמעוני

ארץ אבודה ,אדמה אילמת
בודדה ובוגדת ,בניה בולמת
גזולת גאולה ,גזעיה גודמת.
דרכה דרך דין דאובה
הורתה ,היתה והווה.
הילתה ָ
וולגרית ,ויראלית ,וידוי או ויתור
זכות זכאות ,ז' :בוהן-זקור
חרפתה חנפנות ,חירותה חרדה
טפשותה טפילית ,טלטלה וטירדה.
ישראל ישימון ,ידידות ירודה
כח-כסף-כבוד ,כשלון ְכבודה.
לבבות להבה ,לוהטים ללא-סוף

יפעת פלד ואורלי בר לב
לילך ואופק בן דרור

מכונות מתיזות ,מרטיבות המחשוף
נשמות נחשפות ,נשיפות-נשימות,
סבל סגור ,סיאוב וסתימֹות.
עין עוצמת ,עין עוקמת
פֹה פצע פעור ,פתח-תקווה פועמת.
צבע צהוב ,צרצרי צהריים
קול וקללות ,קרקור בקרביים.
רסיסי רוק רשות ,רשת רשעות
שומו שמיים ,שוחד שחיתות!
תופים ותרועות ,תחנונים ותרמית.
זהו אלף ובית של מחאה עממית.
נכתב בעקבות שירו של נתן יונתן
"מלים על אדמה"
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פעילות בימי קורונה
ציפי באום
יום אחד ישבנו מספר חברות עם עידית מנהלת
הקהילה ונזרקו רעיונות מה ניתן לעשות
חברתית בימים אלה של חסך בפעילות חיצונית.

שחר אייזנפלד ,ועדנה חרישי .כל הפעילויות
בהתנדבות.
שכבת ביניים ,בתכנונה של גאולה ,יצאה לשני
טיולים ,והכל בכפוף למגבלות.

עלה רעיון התעמלות שכונתית .רעיון זה מצא חן
בעיני ויחד עם רחל ברקת יצרנו קבוצה בשכונה
הצפונית .ליד הבריכה ,של פעילות פעמיים
בשבוע .ערב אחד אימון צי קונג ,וערב אחד
התעמלות.

לכל הפעילויות האלה יש ערך מוסף של מפגש
חברתי ,בימים של ריחוק חברתי.
אישית ,בתקופה משונה זו ,מצאתי את עצמי
יוצרת קשרים חדשים וטובים יותר עם הסביבה
בה אני חיה..

ענת עדי בתפקידה בגיל אור הציעה לנו
התעמלות בבריכה וכך יצרנו עוד קבוצה
מתעמלת.

שתהיה שנה טובה לכולנו ,שנה של בריאות
ותקוות חדשות.

כיום אנחנו מנסים להתניע חוג ריקודי עם ,עם
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ואהבת לרעך כמוך
יחזקאל שלומי קיבל מחבר טוב ,יצחק מור,
שהיה גם חניך שלו בתנועת השומר הצעיר
בארגנטינה ,פסל כמתנה לרמות מנשה .יצחק
מור מתגורר בתמרת .הוא אמן עץ .יש לו עצמו
גן פסלים מקסים.
באמצעות הפיסול הוא עסוק בקירוב אוכלוסיות.
בין השאר הוא מתנדב ,בפיסול ,בכפר תקווה.
יצחק מור מרבה בנתינה .פסליו נמצאים כבר
בישובים שונים ,יהודים וערבים .כשהמסר שלו
ברור :הוא בא להאיר ולעודד את המחשבה
והעשייה לשיתוף ,לתשומת-לב ולקשר ,לערבות,
לעזרה-הדדית ואהבת חינם בין התושבים ,ללא
הבדלי דת ,גזע ומגזר.
בקשתו של יצחק מור היתה שהפסל ימוקם
במקום ציבורי .שגם ילדים יוכלו להיחשף אליו.
הפסל מוקם ליד גן ניצנים .הציבור מוזמן לחזות
בו.
אנו מנצלים במה זאת כדי להודות לאמן,
יצחק מור על מתנתנו ,נדיבות ליבו והמסר
החשוב שהוא מניח לנו כאתגר חינוכי.

ברכות למתגייסים לצה״ל
יאיר אלון ,נועה בן דוד ,נועה טחן,
עמית יניב ,יובל סולימנפור

ברכות לשחרור מצה״ל
ירדן גלינדס
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נעים להכיר – יגאל בן חיים וחני מנהיים
כתבה :אפרת בליקשטיין
יגאל ,בן קיבוץ ,מקבוצת הילדים הראשונה ,בנם
של רחל ודויד מוותיקי הקבוץ ,החליט יחד עם
בת זוגו ,חני ,לחזור ולשוב אל רמות מנשה ,לאחר
שנים רבות מאד בהן שהה בחו"ל ובארץ.
לגור בקבוץ הגיעו בעצם במקרה " .שמענו שבת
אחת אצל ברטה על כוס קפה שמשפחת כץ
(שנסעה למספר שנים לקנדה) מחפשים שוכר
מיידי לדירה החדשה שלהם בהרחבה .רצינו
לקנות בית אך הדבר לא מסתדר כרגע וההצעה
קרצה לנו מאד .ומכיוון שחשבנו כבר לעבור לגור
יחד ,פתאם הכל הסתדר לנו".
"עד גיל  , 28מספר יגאל ,חייתי בקבוץ .הספקתי
ללמוד תואר ראשון באוניברסיטת חיפה לאחר
פציעתי במלחמת יום כיפור .ונסעתי לארה"ב
ללימודי פסיכולוגיה .סיימתי שם תואר שני
ודוקטורט .ונשארתי  20שנה.
חזרתי לארץ ב  98ועבדתי בבית חולים
רמב"ם בחיפה ,כפסיכולוג רפואי .הרבה מאד
שנים עבדתי במחלקה הכירורגית .גרתי
בחיפה ,התחתנתי ונולדו שני ילדי ,דן ומור.

יגאל וחני
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נשארתי עוד  20שנה...
המעבר לרמות מנשה הוא עבורי סגירת מעגל
סימבולית .להגיע חזרה לקבוץ כשאני מתקרב
כבר לגיל .70אני חוזר לנוף ,לאוויר ,לשבילים,
לעצים ולאנשים( .למרות שרבים איני מכיר
והם לא אותי )...ההתקרבות לאמא שלי ,רחל,
בתקופה זו בחייה ,מאד משמעותית לשנינו.
אמנם הייתי נוהג לבקרה באופן קבוע במשך כל
השנים אך עכשיו יש לשנינו זמן ( יצאתי לפנסיה
לפני כשנתיים) ואני מבקר אותה כל יום .זהו
תיקון עבורי לקשר בינינו .גם לחני ,קשר טוב וחם
איתה".
חני ,נולדה וגדלה בקרית אונו".למדתי ספרות
לתואר ראשון ושני באוניברסיטת חיפה ומאז
נשארתי לגור בחיפה .התחתנתי ונולדו שלושת
ילדי נדב ,יותם וינאי.
אני כבר סבתא ל  6נכדים שהם מקור לשמחה
ואושר עצומים.
כל השנים הייתי מורה לספרות ולימדתי בבית
ספר תיכון "אורט" בכרמיאל .לא מכבר יצאתי
לפנסיה ממשרד החינוך.עוד לפני היציאה
החלטתי ללמוד קוסמטיקה כמקצוע שאוכל
לעסוק בו בבית בשנים הבאות .הלימודים היו
מאד מעניינים ,מאתגרים ומהנים.
כרגע יש לי קליניקה בבית ואשמח מאד לפתח
את העבודה שלי בתחום.
לקיבוץ הגענו במרץ ,בדיוק ביום הבחירות.
הקורונה פרצה והשפיעה עלינו ועל
ההתאקלמות שלנו בקיבוץ.השפעה לא טובה,
לצערי .המצב והסגירות הכללית תקעו אותנו
מבחינה חברתית.
אני מצפה ומקווה להיות יותר מעורה בקהילה
ובחברה ואשמח לתרום במיוחד בתחומי תרבות
וחינוך.
נאחל ליגאל וחני עוד שנים רבות בינינו,
שהציפיות והחלומות יתגשמו במהרה
ושתהייה שנה טובה ,בריאה ושמחה!
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"ככה זה כשהורים"
נגה גרשוני-עמק
לגלעד ,בן שנתיים וחצי ,יש חברה טובה בגן.
כדרכם של בני קיבוץ הם גדלים ביחד מבית
התינוקות .מהיום בו למדו ללכת הם הולכים
יד ביד .אנחנו המבוגרים מסתכלים עליהם
ומתמוגגים כמה הם חמודים .הם מחכים אחד
לשני בקוצר רוח בבוקר בגן ,וכשהם נפגשים
מתחבקים ורצים שלובי ידיים לשחק .אנחנו
המבוגרים צוחקים שהם "מאוהבים" ומעודדים
את החברות המתוקה ,כי באמת – איך אפשר
שלא? הם כל כך חמודים ביחד.

להיות יותר פשוט .זה רק תלוי בי ,כהורה .אני
צריכה להגן על הילדים שלי מפני העולם הנורא
מבחוץ ומפני העולם הנורא שמשתולל אצלי
בראש .אני יכולה וצריכה לאפשר להם לחוות
את אותה אהבה תמימה .אבל באותה מידה
אני חייבת ללמד אותם להבחין בין טוב לרע ,בין
אהבה לניצול ,בין מציאות לדמיון.
אני מרגישה שאין לי את הכלים .אני פוחדת
שאפספס משהו .אני מבועתת מהמחשבה הזו.
אני חושבת על איך שאנחנו גדלנו ,על מה שאמרו
לנו בתור ילדים ומבינה עד כמה נזק זה יכול
לעשות לילד כיום.

לפני כמה חודשים דיברתי עם אחת המטפלות
בגן והיא סיפרה לי על החברות שלהם .בין
היתר ,סיפרה שלפעמים כשהחברה משחקת
ליד שולחן ,גלעד מגיע ושם עליה יד" .אוי איזה
חמודים" עניתי במיידי ,אבל לקח לי זמן – אולי
כמה שניות ,אולי דקות – עד ששאלתי – רגע,
אבל היא מסכימה? היא אוהבת את זה? נרגעתי
כשהתשובה הייתה כן ,שהחברות והחיבה הם
הדדיים.

"מי שרב הוא מאוהב" .איזה מסר אנחנו מעבירים
לילדים עם האמירה הנדושה הזאת? שזה בסדר
אם מישהו אלים כלפיך אם הוא/היא טוענים
שזה בא מאהבה? שזה מקובל שאהבה באה לידי
ביטוי באלימות? שזה לגיטימי לבטא רגשות על
ידי מכות? ואחר כך אנחנו מאשימים את האישה
המוכה שסלחה לבעלה כל פעם אחרי שאמר לה
שהוא אוהב אותה? הרי לזה תכנתו אותה.
"תני נשיקה לסבא" .וכשהילדה מתנגדת אנחנו
נבוכים ,ובכל זאת מנסים לשכנע .למה? המבוגר
יכול להתמודד עם זה שילדה לא רוצה לתת
נשיקה .הילדה בינתיים לומדת שאין לה את
הסמכות להחליט למי היא נותנת נשיקה ולמי
לא .אז למה שתתעקש על הסמכות הזו כשהיא
גדלה אם הרגלנו אותה לכך שזו לא החלטה
שלה?

יונה ביקשה ממני לכתוב משהו בעקבות מקרה
האונס באילת ,ועניתי לה שאני צריכה לחשוב
מה יש לי לומר על זה .אז חשבתי ומה שהגעתי
אליו הוא שאני מפחדת .אני אמא לבת ולבן ,ואני
מפחדת לגדל אותם בתוך העולם הזה.
מאז שהתפרסם סיפור האונס אני רואה בכל
מקום את הנורמות החברתיות והתרבותיות
שהובילו אותנו למקום הזה .בכל מקום אני
רואה רק זילזול והחפצה של נשים ,כוחניות
ואגרסיביות ,קבלה ,תיקוף וסלחנות כלפי
בריונות והאשמת הקורבן .אני כבר לא מסוגלת
לקרוא ספר ילדים על אהבה תמימה בין ילדים
בגן ("ככה זה כשאוהבים" ,מאיר שלו ,אהוב
במיוחד על ילדיי) מבלי לחשוב שאהבה תמימה
וטהורה שכזו יכולה להתקיים רק בין דפיו של
ספר ילדים.
ברור לי שאני מסבכת את המצב .זה הרי יכול
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האם יש כאן הורה שלא נתקל במצב שזר מושיט
יד ומלטף את הילד שלו? איך הגבתם? אנחנו
נבוכים ,לפעמים מופתעים מדי כדי להגיב .או
שזאת רק אני? אני מלקה את עצמי שלא הגבתי
במיידית כדי להעביר לילדים שלי את המסר
שאף אחד לא יכול לגעת בהם ללא רשותם ,גם
אם אין כל כוונת זדון .ממה חששתי? ממה שזר
חושב עליי? וכשזה קורה בקיבוץ ,בתוך הקהילה
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שלנו?
בואו נודה בזה ,לקיבוצים יש רקורד מרשים מאוד
של עבירות מיניות ופגיעה בקטינים .כנראה
מרשים יותר משאי פעם נוכל לדעת ,כי קיבוצים
התמחו בלשמור את הכביסה המלוכלכת
בתוך המשק .בחברה שהגדירה מחדש את
המשפחתיות ,הלאימה את הילדים שלה ונטשה
אותם אל מול הלילה ומחשכיו נוצרו תנאים
אידיאליים לסיוטים הכי נוראיים של כל הורה
כיום .ההורים של אז לא יכלו אפילו לדמיין את
מקרי הזוועה .ההורים של היום לא יכולים לברוח
מהם – בעיתונות ,במדיה החברתית ,בספרים,
בסרטים .הראש שלנו עסוק תמידית ב-
.worst case scenario

כמו שחרטנו על דגלנו ללמד את ילדינו את ערכי
הדמוקרטיה ,השוויון והליברליזם ,אנחנו חייבים
ללמד אותם על כבוד האדם ,גופו וחירותו .לפני
שאנחנו מחדירים לתוכם תחושות של שייכות
למקום ולקהילה ,לעם היהודי או למדינת
ישראל אנחנו צריכים ללמד אותם נאמנות
ואהבה לעצמם ולגופם .ולרגע אני לא מתנערת
מהאחריות ההורית שלי כלפי ילדיי שלי ,אבל
נאמר יותר מפעם אחת שלגדל ילדים דרוש כפר.
אני מאמינה ביכולתו של הכפר שלנו לעבוד יחד
כדי לגדל ילדים בביטחון להיות בני אדם .מעבר
לכך ,אני מאמינה ביכולתו של הכפר שלנו לחנך
מבוגרים לחשוב אחרת .כי ברור לי שגם התגובה
שלי למטפלת שסיפרה לי על גלעד וחברה שלו
לא הייתה אידיאלית .הייתי צריכה לשאול מיד
אם חברה שלו מסכימה לחיבוקיו.

אבל גם הקיבוץ של היום אינו הקיבוץ של פעם.
ביכולתנו לגייס את הקהילה כדי ללמד את
הילדים שלנו להגן על עצמם ועל החברים שלהם.

בית רמות מנשה מברך
את כל חברי עשת
(להבה)
עם חגיגות  65שנה
להגיעם לרמות מנשה!

תודה רבה
מ"גינת נוי"
לכל חברי/תושבי הקיבוץ/ישוב
המגלים אחריות ומדווחים לנו
על תקלות בהשקיה בזמן אמת.
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לזכרה של רובי בייטלמן
דברים של דניאלה ,הבת ,על הקבר
אמא ,סבתא רובי,
איך מתחילים בכלל פרידה? איך אפשר לעכל
שמישהו כל כך מלא חיים קיים ואחרי כן איננו?

נזכור אותך ונאהב אותך תמיד.
תחסרי לנו המון בין דמעה לדמעה.

איך מסכמים כמעט  85שנות חיים מלאות
בעשייה ,ילדים ,נכדים ונינים?

אנסה ליישם עצות וחוכמה שלך לחיים.
נוחי על משכבך בשלום ,עכשיו כבר הפסקת

אנחנו עומדים כאן המומים מלכתך ,ומבינים
שהמסע שלך בעולם החומר הסתיים והמסע
שלך בעולם הרוח רק מתחיל.

לסבול .סבלת כל כך ,כל כך הרבה.

את מתחילה מסע ,ואנחנו כבר יתומים
ומתגעגעים .חיינו כבר לא יהו אותו דבר .כל כך
אהובה ומוערכת בצ'ילה ובארץ.

אני בטוחה שאת בעולם טוב יותר .שלחי לנו אור
משם ,שנוכל לחיות בשקט  ,אהבה ושלום.
נוחי אמא וסבתא יקרה ואהובה.

השארת חור ענק ,בזמן שנוכחותך ליכדה את
כולנו בביתך.
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לזכרה של פני פרנקל
דברים שנקראו בשם יפתח ,הנכד ,הבן של יאיר ,שנמצא כעת בארה"ב,
ועושה פוסט דוקטורט בפיזיקה:
סבתא פאני

התחלת להגיד לנו שהיינו צריכים להגיע לבקר
יותר .בטח הרגשת את זה תמיד אבל מעולם לא
אמרת את זה לפני ,לפחות לא לי.

חבל שיש אומץ לכתוב לך את זה רק אחרי
שנפטרת .אני מרגיש צורך להסביר את עצמי.
להסביר את הקשר שפעם היה קרוב ועם השנים
הלך והתרופף.

אז נהייתי אבא ,מאוד רציתי לחזק את הקשר,
שהבנות שלי יכירו אותך ,שאת תוכלי להנות
מקשר איתן ,להרגיש שוב חיים חדשים את
השמחה והבאלגן של הילדות .השתדלנו להגיע
הרבה ,אבל זה אף פעם לא הספיק .היו עוד
סבים בכנרת ,בתל אביב ,ברעננה ,חברים בכל
הארץ .החיים המודרנים שלא נותנים לך רגע
מנוחה .מאוד אהבת את הקיבוץ ,והיה לנו ברור
שתישארי לגור בו עד הסוף ,אבל היו בי לפעמים
מחשבות להביא אותך לגור לידנו ,שנוכל לחיות
כמו משפחה איטלקית או רוסית שכשבאים
באים לבקר תמיד רואים את הסבתא על הספה.

בתור ילד בקיבוץ היינו קשורים מאוד .היינו
שכנים קרובים והיית בשבילי כמו אמא שניה.
אחרי שעזבנו את הקיבוץ שמרנו על קשר טוב
והייתי מגיע אלייך
ואל סבא לתקופות
ארוכות בחופשים.
התבגרתי ,עברנו
לסין ,והקשר שלנו
התחיל להתרופף .לא
היינו מדברים הרבה
( אולי גם לא היה כל
כך איך אז) וכשהייתי
מגיע לארץ הייתי
בעיקר מקדיש את זמני לבילוי עם חברים .לא
ניסית לשכנע אותי לבוא לבקר אותך יותר ,אני
מאמין שבטח רצית מאוד שאבוא יותר אבל לא
היית אומרת כלום.

ואז עלתה האפשרות שנעבור לגור בקיבוץ .מאוד
רציתי שהבנות שלי יגדלו במקום שבו אני גדלתי.
ובמיוחד מאוד רציתי גם להיות שכן שלך .אני
זוכר שכשדיברתי איתך על זה לא נראית כאילו
את מאמינה שבאמת נהיה שכנים בקרוב .היינו
מדברים הרבה על התקדמות בניית הבית ואז
כשהתקרב כבר היום שאנחנו נוכל לעבור לגור
בו ,התחלנו לחשוב על מעבר לחו"ל שוב .אמרתי
לך שזה רק לשנתיים וכשנחזור נהיה שוב שכנים.
אבל היה נראה ששוב את לא מאמינה.

אחר כך צבא וטיולים והחיים ולמרות שהייתי
קרוב פיזית לא היינו נפגשים הרבה .והקשר
החזק שהיה פעם לא התחדש.
בשנים האחרונות ,עוד לפני שסבא נפטר,
הרגשתי פתאום צורך לחזק את הקשר ,אולי כי
הרגשתי שבקרוב אהיה אבא בעצמי והרגשתי
צורך לחזור להתקרב לשורשים .כשסבא נפטר,
לפני חמש שנים אבל מרגיש לי כמו אתמול,
התהליך הזה התחזק .בימים האחרונים שלו ,כל
המשפחה (כל הילדים שלך והנכדים) התאספה
וזה הרגיש כמו משפחה גדולה .משהו שלא
היה לנו כמעט מאז הילדות שלי .אני זוכר שאז
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ועכשיו אני צריך לכתוב לך מכתב מהצד השני
של העולם בלי שיכולתי להיות לידך בימים
האחרונים או אפילו בלוויה .אני מצטער
שלא ביקרתי יותר ,שלא הקפנו אותך ביותר
משפחתיות .מצטער שהבטחתי לך שנהיה
שכנים ולא קיימתי.
מקווה שאת בדרך למקום טוב יותר ושתפגשי
שם גם את סבא ואת אולגה .כשנחזור לבית
שבנינו בקיבוץ ,מעבר לכביש ליד הבית קברות
אולי אז נהיה שכנים .קצת מאוחר מדי.
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עם זכרם
			
יוסף (יוז'ו) גיל
			
צבי (השו) שיינהולץ
				
סליה דגן
			
בתיה (בשקה) רץ
				
דוד אברשקין
				
קלרה שילינג
			
אושרת שניידר
				
רובי בייטלמן
				
פני פרנקל

		
כ"ה באב תשמ"ב
		
ט' באלול תשמ"ג
		
י"ג באב תשנ"ב
		
ו' באלול תשס"א
		
כ' באב תשס"ג
		
י"ט באב תשס"ח
		
כ"ח באב תשע"ה
		
ו׳ באלול תש״פ
		
ח׳ באלול תש״פ

14.8.1982
18.8.1983
12.8.1992
25.8.2001
18.8.2003
19.8.2008
13.8.2015
26.8.2020
28.8.2020

		
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

אנו משתתפים באבלו של לוצ'ו והמשפחה כולה
עם מותה של רובי בייטלמן

אנו משתתפים באבלה של משפחת פרנקל
עם מותה של פני פרנקל
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צילום :דניאלה אוסצקי שטרן

צילם רועי שטרייכמן לבקשת יחזקאל

צילם רועי שטרייכמן
לבקשת יחזקאל

כל התצלומים מלבד שלושה
הינם של שלמה יחידי

