1146

ינואר 2021

צילום תמונת השער :זיו ברק

כ ל בי ת ר מ
ות מנ
חל

שה

חג

לנ

אי

אי

ות

לנ

ות

שמ

מילים ״השקדיה פורחת״ :ישראל דושמן

שמ

חג

ח ל כ ל בי ת ר מ ו ת

ושמש פז זורחת,

מנ
שה

השקדיה פורחת
צפורים מראש כל גג

מבשרות את בוא החג
ט"ו בשבט הגיע
חג לאילנות!

עלון רמות מנשה | ינואר 2021

ס
י
פ
ו
ר
ם
ש
ל
עצים
את עץ הזית שליד ביתי ,קיבל שלמה פירט
לפני שנים לא רבות כעציץ קטן ,מתנה לחג.
וזה מה שצמח ממנו .בינתיים.

העץ הגבוה ,שכיום ליד ביתה של רחל אופניר,
מסוג אראוקריה רמה ,היה עציץ מתנה שהביא
גבי ורנר להוריו ,חנה ובלו ,באחד מימי הנישואין
שלהם .ימים חלפו ,שלושתם כבר לא איתנו ,אך
העץ הענק הזה ,משאיר משהו מהם כאן ,על פני
האדמה ובלב.
יונה גור

האלה של משפחת שמעוני
לפני  12שנים ,בט"ו בשבט הראשון שחגגנו כאן
ברמות מנשה ,הבן הצעיר שלנו ,אבישי ,הביא
שתיל קטן של אלה שקיבל בגן אילנות .שמחנו
על ההזדמנות לחוות את מנהג הנטיעות
בט"ו בשבט ,שתלנו את השתיל הקטן בצל
עץ הרימון שבגינה שלנו ,ולא טיפחנו תקוות
רבות ביחס לשתיל ...אפילו לא דאגנו להשקייה
מיוחדת (בכל זאת ,אלה ארץ ישראלית לא
זקוקה להשקייה מעבר למי גשם.)...
אבל האלה ,גדלה וגדלה ,בהתחלה נזקקה
למעט תמיכה על מנת לעמוד זקופה ,והיום
היא כבר עץ בפני עצמה ,שוות ערך ,מקום,
וצל כמו העצים הותיקים סביבה ,ומבחינתנו
מסמלת את אחיזת השורשים שלנו באדמת
המקום.
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משולחן העריכה בין עלון לעלון
עלון רמות מנשה מגיע
אליכם בהתייחסות ללוח
השנה העברי .ימי החג
והמועד מאפשרים לנו
עצירה של התבוננות.
תיעוד היש ,החולף ,הנוכח
והמשתנה.

צילום :ורדה קליין

לבנה מוציאה אותנו לטיול ליקוט מלומד.
דניאל סיכמה את הולדתו והתגבשותו של גן
החושים בטבע.
תמצאו ביטוי לפרוייקטים הנפלאים שבוצעו
ב"סלע הגדול".
גם את המדור "עיסוקם של אנשים" בחרנו מתוך
ראיית החג.

לפנינו עלון ט"ו בשבט .חג
האילנות .חג הטבע .חג
היציאה אל הטבע.

אך לא כל העלון הוא ט"ו בשבט .בין חנוכה לט"ו
בשבט נחגגה השנה האזרחית החדשה .כלל וכלל
לא ברור עדיין איך תהיה ומה תביא איתה שנת
 ,2021אך העובדים הזרים ,המלאכים החיים
בינינו ,לא זכו השנה לחגוג את חגם .לכן ,החלטנו
לפרגן להם ולאחל לכולם!Happy new year ,

ט"ו בשבט מוצא את
ביטויו בדברים שונים המובאים בעלון זה.
שיבצנו בעלון תמונות עצים שצילמו חברינו ,עם
ובלי "סיפור העץ".

החיסון כבר כאן .נתפלל שאכן תחזור השפיות
ונצא מהבידודים והסגרים ונחזור לחיים שהכרנו.

תקופה זו הביאה לנו שקיעות (וגם זריחות) שאי
אפשר היה להתעלם מיופיין .ביקשנו שיעבירו
אלינו תמונות מרהיבות ונענינו על ידי רבים,
רבים מאוד .אין באפשרותנו לפרסם כאן את
כל התמונות המקסימות שנשלחו .תודה לכולם
ונקווה שהדבר מתקבל בהבנה.

העלון שופע נושאים נוספים .יש בו מהמדורים
הקבועים :חיים בינינו ,עיסוקם של אנשים,
יוצרים בקהילה .יש בו שירה והגות .יש בו הרבה
משלנו .והרבה מאוד דברים להתגאות בהם! (וגם
כאלה שכדאי לתקן)....

אליעזר מביא ,באמצעות מפה ישנה מאוד ,את
סיפורם ושמותיהם של הנחלים הקרובים

שמחות להיות כאן עבור הקהילה האהובה שלנו.

יונית הביאה לנו דברים על תרומתם של עצים.

חברות צוות העלון :לילך ,אפרת ,יונה ומירב

פינת התנצלויות
בגיליון הקודם נשמט בטעות שמו של אברשקה ורד ז"ל מרשימת הנפטרים במדור עם
זכרם .ובתאריך פטירתו הופיעה בטעות רות גבעון ז"ל .אנו מבקשים סליחה על אי
הנעימות שנגרמה למשפחה.
בדברים שנכתבו על מנקי המרזבים נשמט בטעות שמו של דן ברניר .סליחה
שמה של אדית וגנר נכתב בלי יוד אחרי האלף .משום מה השתרבבה לה יוד חרף כל
התיקונים.
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שמות וכינויים לנחלים ומעיינות
אליעזר פלד
משחר נעורי אני חובב טיולים וטבע .עם השנים
נערמו אצלי מפות של ארץ ישראל .אחת מהן
היא מפה טופוגרפית של אזור רמות מנשה
בקנה מידה של .1:20.000

מצויים באזורנו (רמת מנשה ,להבדיל מרמות
מנשה הקיבוץ) ,כ  50מעיינות .חלקם נובעים
כמעט בכל ימות השנה.
נתחיל ב "עין מחוללים" המוכר לנו יותר בשם
"המעיין" .עד ימינו נהוג לומר "יורדים למעיין".
המעיין שופע בכל ימות השנה .המעיין נובע
בערוץ נחל שלף .נחל שלף מתחיל מעט מזרחית

ידי מחלקת המדידות של ישראל בשנת 1958
והודפסה בשנת  .1959מעניין לראות שהיא עדיין
כתובה באנגלית .מה שמשך את תשומת ליבי
הוא שהנחלים והמעיינות מופיעים בשמותיהם
כבר אז .מצאתי לנכון לעדכן את הקוראים
במיקום הנחלים ובשמותיהם של והמעיינות
הסמוכים לקיבוץ.

לדליית א – רוחה .שם נובע "עין שלף" .בדליית
א – רוחה נובע "עין דמומית" ,בלב הבוסתנים
של הכפר הערבי הנטוש" .עין דמומית" היווה
את מקור המים היחיד לקבוצת "בוני הנגב"
שהתיישבו בנקודה הישנה .המים הובלו בכדים
בעזרת חמורים ופרדות.

מפה מאוד מפורטת המבוססת של תצלומי
אוויר שערכו הבריטים בשנת  1924ונסרקה
מחדש בשנת  .1941עדכון פרטים נעשה על
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המעיין הבא הוא " עין כלנית" הנובע בנחל
מנשה בערוץ בין השלוחה של "הנקודה הישנה"
לשלוחה עליה שוכן הקיבוץ שלנו .אנחנו נוהגים
לכנות את חלקו המערבי של הנחל "ואדי
גולדשטיין" .יודעי דבר אומרים שהכינוי ניתן כי
ביתם של משפחת גולדשטיין השקיף אל הנחל.
"עין כלנית" נובע כ 400מטר מ"הסלע הגדול".
בסמוך לסוף הירידה לנחל מהקצה הצפון מערבי
של הקיבוץ .מ"עין כלנית" נחל מנשה מתפתל
מערבה וכקילומטר משם מגיעים ל"עין חג".
המעיין נובע בסמוך למה שקראנו "העץ הגדול".
מדובר בעץ אקליפטוס ענק שנהגנו בנעורינו
לטפס עליו ,ולאחר מכן כהורים הלכנו אליו עם
ילדינו .לפני מספר שנים ,פגע בו ברק ושרף אותו
כליל.

המבוגרים שבינינו יודעים ,שלפניו היה נטוע
שם מטע שזיפים ,ומערבה למעיין היו מטעי
תפוחים .המעיין נובע בערוץ נחל דליה .אם
ממשיכים מ"עין חדווה" מערבה ,משמאלנו
מתנשא ה"מנרה" .כינוי שניתן לגבעה המזדקרת
והתלולה המהווה מוקד להרפתקנים עם רכבי
שטח וטרקטורונים המנסים את כוחם לעלות
במעלה התלול ,שעלה לא פעם בתאונות קשות.
הנחל ממשיך עד למרגלות שמורת "הר חורשן".
שם נובע "עין משרה" שהוא מעיין שופע .בעניין
"שמורת הר חורשן" ,חשוב לציין שהבריטים
הכריזו ,בעת שהותם כאן ,על החורש כשמורת
טבע .תודות לכך נשמר חורש האלונים הנפלא
הזה בשלמותו.
לסיום ,ט"ו בשבט הגיע .הפריחה החלה,
המעיינות שופעים ,יש זרימה בנחלים – הטבע
קורא לנו .נצא ,נהנה ונשמור עליו.

מעיין נוסף הוא "עין חדווה" הנקרא בפינו
"המעיין ליד האגוזים" .במקום היה נטוע
מטע אגוזים .שרידים ממנו נותרו עד היום.

באמצע דצמבר  2020סיים אמיר קליין פרויקט גיזום בסלע הגדול .זה בנוסף לעבודות החישוף והניקיון
שעשה יובל פלג עם הנערים.
שותפיו לעשייה :שי סגל ,טל שטרן ,מתן רץ ,דני מוקסאי ורחלי קליין.
אזור חדש התגלה בהמשך הנחל ,מוזמנים לקפוץ לראות .שימו לב שיש מקטע עמוק גם למי שעם מגפיים,
כך שאי אפשר לחצות ,בינתיים...
גיוס שני כלל את אמיר ,שי סגל ,דני מוקסאי ,גל זאבי ,ציגל ודורון קליין

צילומים :אמיר קליין
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ליקוט ובישול מהטבע
לבנה שני
זה בדיוק הזמן ,כשהטבע בשיא תפארתו
ופריחתו ,לצאת לטבע ,להנות מצבעיו,
יופיו ,ריחות הבושם ומראה הצמחים היפים
והמופלאים .טוב לדעת שהם גם מועילים מאוד.
חישבו על כך ,שבעבר הרחוק אכלו וריפאו,
בעיקר או רק ,ממה שהטבע בטובו נתן .כיום
רבים חוזרים ללקט למאכל ,וגם צריכת תרופות
שעשויות מצמחים נעשתה פופולרית מאוד.
שכנינו ובני דודינו מחוברים מאוד לתנובת
האדמה ופושטים על השדות ללקט כל צמח
בעתו .הם מומחים גדולים מאוד ורבים ממורי
הליקוט הדגולים ,שחיברו ספרים בנושא ,למדו
מהם את תורת הליקוט של צמחי המאכל
והמרפא .ליקוט הוא אחת מאהבותיי הרבות.
הצלחתי להדביק גם את ילדיי ,ארז ודקלה.

דקלה החלה להכין תבשילי ליקוט מגוונים
וטעימים ביותר .אני אוהבת לצאת לטבע ללקט,
לבשל ,להתנסות ובכל פעם אני מוסיפה צמח
חדש לתפריט .כשאני רואה אנשים מלקטים
באזורינו אני שואלת ,מתעניינת ומקבלת
עצות ,מתכונים וחיזוקים .בחרתי לשתף אתכם
היום בצמחים מוכרים ומצויים שבהם תיתקלו
בצאתכם לטייל בשדות ,בהליכות ובחצרות
הקיבוץ והבתים .החובזה (חלמית גדולה)
החביבה ,הטעימה והמוכרת לרובכם לא תופיע
כאן היום .יש להניח שכבר בישלתם קציצות או
הוספתם עלים למרק.
****כל הכתוב כאן אינו מהווה תחליף לתרופות ,המידע
נאסף מהמלצות של מורי ליקוט שונים שאת חלקם
פגשתי ,מהם ומספריהם למדתי.

חרדל השדה  //מצליבים
צמח נפוץ מאוד .יש מספר מינים .בחורף
מלקטים את העלים שבהם חריפות קלה,
העלים משמשים לאכילה כירק בסלט,
טעמם פותח תיאבון ומחזק עיכול .הזרעים
שבתוך התרמיל נאספים בקיץ ומשמשים
לתיבול ובישול .מכינים מהם חרדל וגם
שמן חרדל .הם ממריצים את מחזור הדם
וטובים להתקררות .החרדל עשיר באומגה
 3ו .6-יש בו ויטמינים ,אבץ ,מגנזיום ,ברזל

וסידן ,משמש לחיזוק הגוף ,נוגד חימצון,
מסייע לניקוי המעיים ולהצטננות ,עוזר
ללב ומוריד כולסטרול .ברפואה הסינית
המסורתית מאמינים כי חריפות החרדל
ובני משפחתו המצליבים
חרדל
מחזקים את "צ'י הריאה".

חמציץ נטוי  //חמציצים

חמציץ

מקורו בדרום אפריקה ,נמצא כמעט בכל
גינה ,נפוץ ומתפשט .יש המייחסים זאת
לחולדים שאוספים את פקעותיהם ומעבירים
ממקום למקום ,או לכך שהפקעות נצמדות
למחרשות .מכיל סידן ,זרחן ,ברזל  ,ויטמין
סי וחומצות שומן .שימש כתרופה במחלת
הצפדינה .רצוי להימנע מאכילה מרובה של
חמציץ ,בעיקר לנוטלים תרופות ,כי הוא מכיל

חומצה אוקסלית שיכולה
להזיק לכלי הדם בכליות .ברפואה העממית
הוא מעורר תיאבון .בעלים נמצאו נוגדי חמצון
ונוגדי דלקת .ברפואה ההודית משתמשים בו
לטיפול בשפעת ,ודלקות מעיים  .מהחמציץ
מפיקים מלח לימון ,וניתן לאוכלו חי בסלט
או לנשנש ישירות מהאדמה וכן להוסיפו
לתבשילים.
5

עלון רמות מנשה | ינואר 2021

סרפד הכדורים  //סרפדיים
הסרפד נזכר בתנ"ך פעם אחת" :תחת
הנעצוץ יעלה ברוש ותחת הסרפד יעלה
הדס" (ישעיהו נ"ה פסוק יג') הנביא מבטיח
שכשישוב ישראל לציון יתחלף הסרפד
הצורב בהדס הריחני .אנחנו יכולים להנות
מהסרפד הצורב ,שיתרונותיו רבים מאוד,
וגם מההדס .כל חלקי הצמח אכילים.
בחורף ניתן להנות מהעלים הירוקים
והיפים שמהם מכינים מרק טעים ובריא
ובקיץ ,בסיום פריחתו ,נהנים מהזרעים
הטעימים והבריאים ,שנמצאים בתוך
כדורי הפרי היבש .כל הטיפול בסרפד צריך
להיעשות בעזרת כפפות ומספריים.
הסרפד עשיר מאוד בוויטמיניםA, B, C,
 ,D, Kומינרלים כמו סידן ,ברזל ,אשלגן
וכלורופיל .מיוחסות לו תכונות ריפוי רבות:
אכילתו עוזרת לטיהור הדם וחיזוק מערכת
החיסון .הזרעים משמשים לריפוי מחלות
כגון :אסטמה ,הפרעות במערכת העיכול,
דרכי השתן ,סכרת  ,כאבים ועוד .לסובלים
מדלקת פרקים מומלץ להכות בעלי סרפד
טריים על המפרקים התגובה שיוצר החומר

מסייעת לריפוי .
ניתן לצרוך אותו בחליטת תה עלים
יבשים או טריים .אני מכינה מהסרפד
מרק ,קציצות וצ'יפס .מרק שבתוכו כל
הירקות האפשריים כמו גזר ,בצל ,סלרי,
קישוא והרבה עליי סרפד (טעים ובריא)
מלח פלפל ,כמון או חוויג' למרק .קציצות
סרפד מכינים בדומה לקציצות חלמית:
קמח ,ביצים ,עלי סרפד חלוטים וסחוטים,
תוספות אפשריות :קישוא בצל ,תפוחי
אדמה מגורדים תבלינים .צ'יפס -לטגן
עלים טריים בשמן עמוק.
*בחקלאות אורגנית משמש הסרפד כדשן
לעציצים ועצים ,גם זאת ניסיתי.
* טוב לחפיפת ראש ,לכינים ולחיזוק
השיער.

כף אווז האשפות  //סלקיים
קרוב משפחה של הקינואה
שם לא משהו  -נקרא כך כי צורת העלה
דומה לכף רגל של אווז וגדל על אדמות
עשירות בחומר אורגני .ישנם מינים רבים
טובים למאכל .עליו ניתנים לאכילה טריים
או מבושלים .מתאים למילוי בצקים וכן

לתבשילים וקציצות .צמח מזין ובו סידן,
ברזל ,זרחן ואבץ ,ויטמינים  B2,Aברפואה
העממית משמש כתרופה לשיעול ,דלקת
ריאות ,כוויות עור ופצעונים .מתכון
לקציצות :ביצים ,קמח עלים מאודים
ותבלינים(מתאים גם לחובזה) אפשר
לטגן או לאפות .הקציצות טעימות
וטובות לטיפול במחלות מעיים .אותה
עיסה ללא הקמח והביצים יעילה לטיפול
בכוויות ופצעונים .מורחים על תחבושת
בד וחובשים את הנגע .לטיפול בשיעול:
מבשלים שלושה חופנים של עלים בליטר
מים למשך  10דק .מסננים ושותים כוס
אחת ביום.
6
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גן חושים מראשיתו עד כמעט סיום הקמתו
דניאל מירון ,בשם צוות גן החושים :נאווה דאהן ,יונית קדוש ,נמרוד ברניר ודניאל מירון

שנת  2021כבר הגיעה ואיתה חגיגת ט"ו בשבט
שמחה ואביבית.
נתבקשתי לכתוב לכבוד החג הקרב ובא סיכום
פעילות של גן החושים וגיליתי לשמחתי דבר
מדהים :כבר שנתיים שלמות שאנחנו ,צוות של
ארבעה הכולל את יונית קדוש ,נאווה דהאן,
נמרוד ברניר ואנוכי -דניאל מירון ,עמלים על
הפרויקט הקהילתי הקטן בשם גן החושים.
זה התחיל בהגשת הצעה וזכייה בקול קורא של
המועצה האזורית לפרויקטים סביבתיים מטעם
המשרד לאיכות הסביבה .עוד לא ידענו איך הוא
יקרא ומה בכלל בסוף ייוולד ,ממש שנתיים שהם
כמו הריון של פילה...
רצינו ליצור משהו מיוחד .פינת טבע בלב
הקיבוץ ,פינת אתגר ותחושה ,חיבור לאדמה
ויצירה משותפת .לכל פגישת צוות הכנו שיעורי
בית ,שרטוטים ומפות ,שיתפנו לינקים לרעיונות
וקיימנו פגישות עם אנשי מקצוע .מהר גם גילינו
חומרי גלם שננטשו בפינות שכוחות אל במשק
הקיבוץ ובסביבה ששימשו אותנו לבניה ויצירה.
ב 2020-היינו כבר אחרי תכנון השטח בגן ה,60-
בניה בסיסית של מתקן המגלשה ,מתקן שיווי
משקל והפקת יום קהילתי מדליק שבמהלכו
יצרנו שביל חושים .בט"ו בשבט שיתפנו פעולה
עם הגנים וצוות הנוי וחגגנו יחד טקס נטיעות
במיקום מרכזי במתחם .הקטנטנים נטעו עץ,
רקדו ושרו והפיטולקה הסמיקה מהתרגשות
וציפייה.
בקורונה נטרפו הקלפים והפעילות הקהילתית
נעצרה .כל ישיבת צוות נראתה פתאום כמו
חלום רחוק ובכל פעם שפסענו על יד גן החושים
התעוררה הכמיהה כבר להמשיך וליצור.
בקיץ זה סוף סוף קרה!
כך עבדנו על כיסוי מתקן המגלשה בדשא ,ונוצר
שיתוף פעולה מרגש עם קבוצת נערים שעבדו
במסגרת "תרומה לקהילה" על המשך בניית

שביל החושים עד אזור הספסלים והשחמט.
בחורף שהגיע במהרה לאחר הסגר השני
השגנו חומרי בניה לטיפי ,כי היה לנו מאוד
חשוב לשמור על התקציב ולהשתמש בחומרים
ידידותיים לסביבה ,לאחריו התמודדנו עם
השחתה בשביל החושים ושיקום השביל.
לסיום אותה השנה פגשנו את נציג המשרד
להגנת הסביבה ,שהגיע לראות ולאשר את גן
החושים ,יחד עם מיכל פסואה שלנו מהמועצה.
הוא עודד אותנו להמשיך ונתן עוד רעיונות
ובתרועת סיום חגיגית אפילו התחלנו בבניית
הטיפי הענק שבמרכז גן החושים.
לצורך בניית הטיפי הוקם צוות חשיבה הכולל
בנוסף לנאווה ונמרוד גם את זיו עופר ,שעשו
יחד אין ספור פגישות .ולבסוף ,בעזרת מתנדבים
אדירים נוספים נפגשו בשטח ,יצקו בטון ,טמנו
צינורות ,חיפו את הקרקע וחיברו לוחות עץ.
עבודה מקצועית ויפיפייה שעתידה להסתיים
בקרוב.
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נפרדנו מ 2020-וכעת אנו לקראת חג ט"ו בשבט
נוסף .התקציב כבר נגמר ,רואים את הסוף אבל
יש עוד מעט עבודה שנשארה ובעזרת מתנדבים
נהדרים נסיים אותה בשמחה.
והנה גן החושים הוא מרחב חדש שנולד בקיבוץ.
נראה שאחרי שנתיים של עבודה ,הוא כבר לא
תינוק ,אלא ממש כמו פעוט שהולך לו בשמחה,
מדבר מעט ,מקשקש לו בשמחה .אין לדעת מה
עוד הוא יעשה ,את מי יפגוש ולאן עוד יתקדם
מכאן .מכאן הוא כבר של העולם .מוזמנים
להוסיף אליו רעיונות ויוזמות ,שיוסיפו לו חוויות
ואתגרים לחייו המבטיחים .בינתיים אנו נהנים
לראות את הילדים ,הנערים והצעירים בנפשם
מתרוצצים שם בין השבילים ובין האתגרים .כאן
המקום להזכיר שיש לשמור ולכבד את המקום

הקהילתי שנוצר כאן במאמץ משותף.
אנחנו אסירי תודה לצוות שהוביל את כל תהליך
התכנון והבניה ולמתנדבים האלופים אחד אחד.
תודה לכם.
תודות לכל מי לקח חלק בהקמת הפרויקט
והצטרף לצוות הקבוע :יעל גל ,יוסי קדוש
וצוות הנוי ,מיכל פסואה (נציגת המועצה) ,אודי
אייזנר ,זיו עופר ,תמיר שניידר ,דורון ירדני ,אורן
אפלבאום ,גדי מונטג ,הנערים במשימת "תרומה
לקהילה" :אייל בן חורין ,איתמר מולר ,איתי
אורן ,אבישי שמעוני ,עידו מונטג ,תומר וקס,
עופר יהושע ,אמיר ברסילוב ,עומר מיניקס,
אימרי בן חור ורותם אמרה וכן לכל ההורים
הילדים והסבים שהגיעו ביום הקהילתי ליצור
את החלק הראשון של שביל החושים.

חּושׁים
ּבֹונִ ים ֶאת ּגַ ן ַה ִ
נטיעת הפיטולקה עם ילדי הגנים

בונים את הטיפי

שביל החושים

בונים את הטיפי

צינור תרומה מאיטונג

נימר ועובדיו

הנערים המתנדבים
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ִּת ְראּו ָמה ֶש ֵׁעץ ֶא ָחד יָ כֹול לַ ֲעׂשֹות
לא דמיינתם כמה שהעצים תורמים לכם!
הביאה לציבור – יונית קדוש
רים בעיר.
תגור
ש כ"חיק הטבע" למ הזכירו לנו
ת השנה ב
העץ משמ ותנו לעונו
קשר א
והשלכת.
הוא מ ה ,הלבלוב
את הפריח

חלק מהחמ
צן
ב
או
וי
ר
שאנו נושמי
ידי צמחי
ם.
ל
ל
א
ם ,מיוצר על
ע
צי
ם וצמחים לא
לנשום.
היה ביכולתנו

עץ אחד יכול ל
ס
פ
וג
ב
שנ
ה
0
2
ק
 80ק
"ג אבק ו"לבלוע"
"ג תרחיפים ,המ
כי
לי
ם
מ
ת
כו
ת
ר
ליתיום,
עילות ככספית,
עופרת וכדומה.
צילו

ם :אי

עץ אחד
מנקה ,מסנן ומטהר  100,000מ"ק אוויר
מזוהם מדי
שנה ,מייצר  700ק"ג חמצן ,וקולט 20
טון פחמן דו-חמצני.

יל
שמעו

ני

אקוסטי -
יר
רבת הבית דומה לק מת הרעש.
ק
ת את עוצ
עץ אחד ב שים ומפחי
א בולם רע
הו

עץ בוגר ,ש
קו
ט
ר
ג
ז
עו
כ
חצי מטר,
נאמד בכ
 .₪ 20,000מעלה את
סמוך לנכס
וגר ב
זים רבים.
עץ ב לכלי באחו
ערכו הכ

ע
ץ אחד מסייע
ל
הו
ר
ד
ת
ה
טמפרטורה
בסביבתו בקי
ץ
ע
ד
4
מ
ע
לות.

עץ אחד עשוי לשמש בית לעשרות ציפורים.

להיות
שויה
צים בוגרים ע אדמה.
ע
רעידות
שורשים של עותי ב
ן משמ
מערכת ן באופ
ם ממת
גור

ה אוסצ

קי שטרן

 :דניאל

צילום
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עיסוקם של אנשים
שמעה וכתבה לילך ערמוני שמעוני

טל הלוי  -מורה לשל"ח ומדריך טיולים
קודם כל אני מבקשת להבין מה אומרים
ראשי התיבות של"ח?

יחד תוכנית טיולים שנתית ורב שנתית ,ויחד
אנחנו יוצאים לטייל בכל הארץ .יש לי קבוצות
שהולכות איתי שנים ,והילדּות של הילדים שלהם
נבנית הרבה גם מהטיולים האלה.
"אני נתקל בלי סוף בבורות ובחוסר ידע בדברים
הכי בסיסיים של החיים שלנו פה .בין אם זה
בתולדות הארץ ,מורשת קרב ,תרבות ,תרבויות
שחיות לידינו .אחת המטרות שלי היא לנפץ את
הבורות הזאת .בטיולים עם ילדים קטנים ,אני
מקדיש גם זמן לעברית ,לפירוש של מושגים
בעברית .למשל ,כשאתה הולך לטייל במדבר
יהודה אני מדבר איתם על ההבדל בין ֶקניון
וקניון ,מלמד אותם מה זה מעוק ,מצוק ,מרעול
ַ
(שביל עזים = מרעה+משעול)...
"אני רואה שמה שאני מלמד גם נחקק אצל
הילדים .למשל ,בטיול האחרון ילד בן חמש
שטייל איתי בשנה שעברה ,אמר לי פתאום
שהוא זוכר את השיר שלימדתי אותו בגיל " 4הוי
ארצי ,מולדתי" של טשרניחובסקי .עמדתי אז
בהרי ירושלים ,השמעתי את השיר ,דברתי איתם
על המילים הגבוהות בשיר ,והראיתי להם את
השיר בשטח .מה זה חורבה נחרשת ..וזה הותיר
רושם בלב של הילד הקטן הזה".

"של"ח זה ראשי תיבות של "שדה ,לאום ,חברה".
הילדים אומרים בציניות שזה "שיעור לא
חשוב" ".עוד נחזור לזה בהמשך השיחה.
"אני רואה את עצמי כאיש חינוך .עובד במקצוע
כבר  25שנים ,וב  12השנים האחרונות אני מלמד
בתיכון "המושבה" בזכרון יעקב .בעבר שילבתי
יחד עם השל"ח גם הוראה של מקצועות נוספים,
לימדתי הסטוריה ,הייתי מחנך כיתה ,רכז שכבה.
לאט לאט הוראת השל"ח עלתה על כולם .כך
הגדלתי את העיסוק שלי בידיעת הארץ ,חינוך
לאהבת הארץ ,וגיליתי מקצוע מדהים .השל"ח
חובק בתוכו הרבה תחומים חינוכיים וערכיים.
לעומת מקצועות שמטרתם בסוף היא ציונים
בבגרות ,בשל"ח יש לך אפשרות להגיע ללב של
הילדים ,והם זוכרים את המפגש והרושם ממנו
גם אחרי הרבה שנים.
"חלק מובנה מעבודתו של מורה השל"ח ,הוא
להכשיר ילדים בקבוצות מנהיגות להדריך
ולהוביל (מש"צים) .אנחנו משתמשים בטיול
כפלטפורמה חינוכית .כאמצעי לבנייה של אדם
ערכי ,בן אדם עם מסוגלות ,שאוהב את הארץ,
ציוני ...כל המילים שבעולם
הציני שלנו אנחנו צוחקים
עליהם.
"בנוסף לעבודתי במערכת
החינוך ,כבר  16שנה אני
עוסק בהדרכת טיולי
משפחות בארץ .בגלל
שאני איש חינוך אני מאמין
בתהליכים ,לא מאמין
בארועים חד פעמיים .אני
מאמין בבניית קבוצה של
אנשים רב גילאית ,שבונים
10
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מה קורה עכשיו בתקופת הקורונה?

עמיחי ,אתה מבין את העומק ואת העוצמה
של החיבור שלנו למקום הזה .וזה לא יאומן
כמה הארץ מגוונת וכמה כל תת שטח וכל חבל
ארץ זה עולם ומלואו .אפילו אם הולכים כאן
למוזיאון הארכיאולוגי שלנו .בלו וכל החברה
שעבדו כאן בשדות ,עלו על "סתם גבעה" בארץ
ישראל והוציאו שרידים מהאדם הקדמון ועד
היום .תראי לי עוד מקום כזה בעולם ...מתוך
התפיסה הזו אני עובד .אני מנסה להקנות את
ראיית המכלול .איך האדם יושב בטבע ,איך הוא
משתלב ובמה מפריע .גם במאבקים שעוסקים
בשמירה על הסביבה ,אני מעורב בדרך כלל
דרך המשקפיים של איש חינוך .יש לנו דיוני
דילמה של שימור מול פיתוח .אני תמיד מנסה
להראות את שני הצדדים ,לפתח חשיבה ערכית,
וביקורתית .להראות שאין רע מוחלט ואין שחור
ולבן .חשוב שאנשים יבואו מתוך ידע ולא מתוך
בורות.
"מה שנהדר במקצוע הזה ,הוא שבכל נושא
שאנחנו לומדים ,יש גם שיעורים לקחת לחיים,
לימוד ערכי שבונה את התלמידים .אם לומדים
רב תרבותיות בארץ ישראל ,לומדים את זה
כדי לעסוק בפלורליזם ,סובלנות ,ומכירים את
השורשים ההסטוריים והגיאוגרפיים של זה ,כדי
ללמוד גם מה זה אומר עלי.
"אם אנחנו לומדים על מישור החוף ,אנחנו
לומדים איך האזור שהיה הכי דליל בארץ הפך
לאזור הצפוף ביותר כחלק מהמהפך הציוני .זה
מוביל לשאלה איך אני הופך בחיים שלי קושי
לאתגר ,להזדמנות.
מכל שיעור ,כל טיול ,כל משימה אתה צריך
לצאת לא עם סימן קריאה ,אלא עם סימן שאלה.
"אז נכון שהצינים קוראים לזה "שיעור לא
חשוב" ,כי רק השיעורים לבגרות נתפסים
חשובים .אבל ראשי התיבות שאני הכי מתחבר
אליהם זה של"ח – שיעור לחיים .בכל דבר שאתה
עושה ,אתה מקבל שיעור שהולך איתך קדימה,
שבונה אותך".

"חלק מהמשרה שלי היא בפיקוח של של"ח
במחוז חיפה .יש בתי ספר שאני מלווה אותם.
בקורונה מורי השל"ח בכל הארץ ממציאים את
עצמם מחדש .הקורונה הכניסה אותנו לעידן
הדיגיטלי .נבנו הרבה אתרי אינטרנט עם המון
חומרים בידיעת הארץ .אנחנו בונים גם ספר
לימוד מקוון וממשיכים לבנות את קבוצות
המנהיגות בזומים.
"נכנסנו גם לחינוך המיוחד ,תגברנו את המורים,
וגילינו שהחינוך המיוחד הוא תחום מדהים.
למשל ,אני מנחה בית ספר לחינוך מיוחד בחיפה.
יש שם ילדים מרקע משפחתי קשה מאוד .הם
מגיעים לפנימיה ושם הם פוגשים את הצוות
החינוכי .ואחד מהם הוא מורה לשל"ח .והוא
בונה אותם מהתחלה .מילדים ללא משפחה,
הוא הופך אותם למש"צים .אני פוגש אותם
והם אומרים לי שהמשצ"ים "הם כמו משפחה".
את מבינה איזו עוצמה יש לזה? אין עוד דמות
חינוכית בבית ספר שהילדים אומרים שהוא כמו
אבא שלהם .זה ממלא אותם ומעצים אותם ,נותן
להם תחושות של מסוגלות ויכולת".
איך הגעת לתחום הזה?
"למדתי תואר ראשון במזרח תיכון ,עשיתי
תעודת הוראה בהסטוריה ,ואז תואר שני
בהסטוריה כללית .הגעתי לזה די במקרה
ונשביתי בקסמי המקצוע והתחום .השל"ח הוא
מקצוע בין תחומי .הוא נוגע בנושאים של טבע,
של תרבויות ,הסטוריה ,מורשת .בנטייה הטבעית
אני הסטוריון .אבל הדרכת טיולים בכלל מביאה
אותך להסתכלות רב תחומית .אתה יוצא לשטח
ואתה לא יכול להסתכל עליו רק כהסטוריון,
צריך להיות ביולוג ,להבין תהליכים ,גאולוגיה.
בשל"ח קוראים לזה מכלול "נופאדם" (הלחם של
נוף-אדם).
"הארץ הזאת ,ככל שאתה מטייל בה ,אתה מגלה
עד כמה הרבדים בה עמוקים .אני לא אדם דתי,
אבל דרך החיבור לטקסטים ,לתנ"ך ,למשנה,
לפרקי אבות ,לברית החדשה ,לקוראן ,ליהודה
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ַה ְׁשלָ ָמה  /לינה בלונדר
עָ לֶ ה ַר ֲענָן ֶׁשאָ גַר
ְטלָ לַ י ַׁשחַ ר
יַזְ ִליפֵ ם ְּבז ְַרזִ יף ַּדק
אֶ ל ִּפי אָ ִחיו הַ ַּמצְ ִהיב
ְלהַ ּגִ יר חַ ּיִ ים
יּתק אָ ח
ְּ         בהֶ ֶדף הַ ִּקיּלּוחַ נִ ַ
           עַ ל ַק ְר ַקע נָח
        הַ ּנֹוזֵל עֹוד עַ ל ְׂשפָ ָתיו
                        עַ ל ְלׁשֹונֹו
עֹורר זִ יּכָרֹון י ְַמ ִּתיק :
ְ                            מ ֵ
ִ                        ליּטּוף הָ רּוחַ ְלעֵ ת עֶ ֶרב
יּפֹורים ְּבתֹוְך
ִׁ                        ש ַירת צִ ִ
ִ                       עיּגּול ֶׁשל אֹור ְּבחּוץ חָ ׁשּוְך
                               
  עַ ָּתה עַ ל הָ אֲ ָד ָמה
      י ְַמ ִּתין
             עַ ל הַ ּסַ ף
יׁשאֵ הּו
לָ רּוחַ הַ ְּק ִר ָירה ֶׁש ִּת ְ
הַ ְרחֵ ק
במּסַ ע הַ ְּס ָתיו....
ַ          
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תרבות בין עלון לעלון
דקלה ארגס
ונוגה אלחנתי .לאחר מכן התחלנו בהקרנת סרט
לילדים .בתום הסרט הקהילה הוזמנה למפקד
אש אשר נערך על ידי הנעורים .המפקד היה
מדהים ביופיו וזכה לתגובות חיוביות ומרגשות.
גם הנעורים שמחו כי מזג האויר היה בעדנו וסוף
סוף זכינו לקיימו .לאחר מפקד האש הוקרן גם
סרט למבוגרים .האירוע היה מוצלח וניכר כי
הילדים והמשפחות חילצו עצמות ,נפגשו בגדר
המותר ושמחו על כך.
האירוע השלישי היה "צילומי סלפי" מדליקים
במועדון לחבר .כל הצוות עמל ימים כלילות
והפכנו את המועדון ל"מוזיאון" צילום ייחודי
ברוח החג .העמדות אשר תוכננו כללו שילוב
של חושך ואור ,משחקים פיזיקליים ,שילוב
של הקרנה ,פריטים מקוריים ובעיקר אווירה.
המועדון נפתח למשך  4ימים בכל שעות אחה"צ
ונתן מענה בימים טרופים אלו ומזג אוויר
מגביל .היופי בדבר היה בעיקר החיבור של כל
טווח הגילאים .מגיל פעוט ועד ותיקים שהגיעו
להצטלם למזכרת משנת קורונה .2020
האירוע הרביעי היה מופע לילדים "שרים
ומספרים משוררים" של יאיר וענת ורמוט.
המופע הותאם לילדי הגיל הרך עד גיל בית ספר.
התכנון המקורי היה לקיים את המופע בחוץ
ולכלול כמות מירבית של משתתפים ,אך מזג
האויר טרף את הקלפים והכל השתנה .האירוע
הועבר לחדר האוכל ,המופע חולק ל 4-קפסולות
של  10ילדים בכל פעם ותאם גיל .הלוגיסטיקה
הייתה לא פשוטה אך בהחלט הייתה שווה את
כל החיוכים של הילדים אשר נכחו במופע וגם זכו
לשי מתוק מהמועצה.
אירוע אחרון חביב היה לחבר'ה המבוגרים יותר
שנוסטלגיה היא בדמם .באדיבות המועצה נערכה
הרצאה על "הגשש החיור" אשר הועברה על
ידי עודד צפתי .ההרצאה התקיימה בקפסולה
ולפי הנהלים .ההרצאה הייתה מרתקת ,צבעונית

אירועי התרבות לאחר חגי תשרי היו מאתגרים
לא פחות ,מחגי תשרי עצמם .בשל ההתוויות
החדשות ומזג האוויר יכולנו להתכנס רק 10
אנשים בפנים ו 20בחוץ .התכנסנו צוות חנוכה
וחשבנו מה כן נוכל לעשות שלא יוצר המון
מגע עם אנשים אבל כן מאפשר מפגש ,נותן
מענה לכל הגילאים ויכול להתקיים בזוגות עד
 10אנשים במקביל .מכאן צמחה לה תוכנית
יצירתית ,מקורית עם שיתופי פעולה רבים והכי
חשוב ,נוגעת בכל טווח הגילאים.
התחלנו באריזת השי לותיקים אותו עטפו
באהבה בנות המחוייבות האישית אשר התנדבו
לתרבות.
חלוקת השי נעשתה על ידי התלתונים וחבר'ה
מהנעורים שהתנדבו להיפגש עם הותיקים באופן
אישי בבתים ונתנו לכל ותיק שי סימלי לתשומת
לב .המפגש היה מקסים ,מרגש ומחבר.
האירוע השני ,דרייב אין ,הקרנת סרט על מסך
לד ענק ,חלוקת פופקורן ושתייה כמו בסרטים.
רצינו להעביר חוויה מא' ועד ת' .ראשית הדלקנו
נר ראשון של חנוכה אותו הדליקו מאיה כץ
13
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ושמחה .לרגע הייתה הרגשה של חזרה בזמן ,פשטות והומור .ניכר כי המשתתפים היו מרותקים
ומוקסמים .ההרצאה שילבה סיפורים אישיים ,קטעי שירים וסרטונים.
לסיכום ,אירועי חנוכה היו עמוסים ומאתגרים אך בהחלט נתנו חוויה שונה ,מיוחדת ושמחה במיוחד
בתקופת סגר שכזאת.
שנזכה ליצור תרבות ענפה ויצירתית על אף המגבלות .ואני רוצה להודות לכל צוות החג וכל מי שתרם
להצלחתו .ניפגש בהמשך (:

פעילות חנוכה עם מגלן
יונה גור
הקורונה הוחלט שצוות העובדים יחד עם הילדים
יגיעו לאחל חג שמח בבתי הוותיקים .הם
הכינו מפה של הקיבוץ ,הצוות והילדים חולקו
לאזורים על פי המפה והגיעו לבתי הוותיקים עם
ברכות אישיות מילדי גן אילנות ,ברכות ממגלן,
סופגניות ושי קטן .הוותיקים קיבלו הודעה על
כך וחיכו לילדים ,וכך נוצרה אינטראקציה בין
דורית .בחלק מהמפגשים שרו שירים והייתה
מעין מסיבונת חנוכה קטנה.
להבנתם הנתינה היא חלק מבחירתם לחיות
בקהילה .הנתינה היא חלק מ"האני מאמין" של
החברה .להיות במקום ולתת לו .יש להם צוות
של אחריות חברתית ,הבונה תוכנית שנתית,
לחנוכה פורים ושבועות ,וכולם עובדים על פיה.
חשוב להם לציין את שיתוף הפעולה המצוין עם
ועדת ותיקים שושנה שניידר ומדי ,עם אפרת
בליקשטיין והשנה גם עם גן אילנות והגננת
רינת.

חנוכה עבר .וככל שנה מרגש לראות את
ההתארגנות של צוות עובדי מגלן בנתינתם
לקהילה .השנה ,בשל מגבלות הקורונה הפורמט
היה מעט שונה ,ובכל זאת.
כל השנים הנתינה של מגלן הייתה לוותיקים,
ולשכניהם הגיאוגרפיים  ,ליד מה שפעם הייתה
המתפרה של בגדי הילדים .בחנוכה שעבר הם
החליטו בפעם הראשונה לשתף את ילדי הגנים
באירוע החנוכה של הוותיקים .ילדי גן ניצנים
והוותיקים קיימו מפגש משותף של יצירה,
שירה והדלקת נרות .היה אירוע מרגש לכל
הצדדים משהו בסגנון" :שמונים וארבע ".בחנוכה
הזה היו בשאיפה לחזור על כך .בשל אילוצי

ולנו כקהילה ,זו הזדמנות פשוטה לומר:
תודה!
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מלודי

טאנו

סאוזנ

לי ז ה

יש בקיבוץ כעת  7מטפלות קולומביאניות.
הן עושות עבודת קודש.
פנינה קוראת להן "חבורה עליזה".
הן נפגשות ,מכינות מאכלים ומביאות
אחת לשניה ,נוסעות ביחד.
ומשהו אישי -משפחתי :הבנים של פנינה ,איתי
ואורנה ,נועם ויעל (חגית לא יכלה הפעם להצטרף)
החליטו לעשות מחווה למטפלת לכבוד חג המולד,
ולקחו אותה לנצרת ,לראות את הכנסייה הגדולה
והיפה ואחר כך לקחו אותה לירדן ,לאתר הטבילה,
וזה היה בשבילה האושר הגדול בעולם.
אז לכבוד השנה האזרחית החדשה אנחנו
מעלים אותן כאן על נס ומודים להן כולנו
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יוצרים בקהילה :אביבה טלמון
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ציורים על נייר שקוף מועברים לרשת
באמצעות תחליב נוזלי בחדר חשוך .התוצאות
אינדיבידואליות ומשתנות כל הזמן בהתאם
למיקום הצבע.
תשוקה נוספת שלי היא לימוד אמנות .לימדתי
אמנות באמצעות משרד החינוך ,וביצעתי
פרויקטים בבתי ספר שהוצגו בתערוכות לקהל.
ציור פחם של 'אישה פראית' ,המשתמש בצבע
אקרילי וקולאז' .יצירה זו משלבת נייר זהוב,
צבעים מרהיבים והדבקה .יצירות אמנות זו
מתרכזת בקומפוזיציה ייחודית של אלמנטים
חזותיים.
קולאז' המורכב מאוסף של צורות וצבעים ,תוך
שימוש ברגש לחיבור האלמנטים וליצירת פיסת
יצירות אמנות על בד.

התכשיטים שלי עשויים מחומרים ייחודיים
שרבים מהם ממוחזרים .אני בוחרת ביד את
החרוזים ,הרקמה הצבעונית והבדים הייחודיים
משווקים המוסתרים ברחבי ישראל ומרחבי
העולם .שילוב של חומרים אלה יחד יוצר
תכשיטים מיוחדים במינם.
טכניקה בה אני משתמשת שנים רבות המורכבת
מתחריט ,ליתוגרפיה וקולגרפיה .בתמונה זו אני
משתמש בטכניקת הדפס קולוגרפיה ,הכוללת
הידבקות של חומרים במרקמים ובצבעים,
ומעבירה את התמונה על נייר לח ליצירת
עבודות אמנות יפהפיות.
באוניברסיטה למדתי אמנות ,פיסול ויציקת
גבס .בתמונה זו אני מסירה את הטיח מאחד
הפסלים שלי כדי לחשוף את התוצאה שמתחת.
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בפתח  – 2021לאן נבחר לכוון את תשומת הלב שלנו?
לילך בן דרור
 2020מאחורינו ,אחת השנים שלקחה אותנו
לקצה.
שגרמה לרבים מאיתנו להרגיש דאגה ,חוסר
מנוחה ,תקיעות...
במצבים כאלה טבעי לשאול את עצמנו שאלות
כמו:
• מתי כל זה ייגמר?
• איך אני אשרוד עוד סגר  /בידוד?
• מה יהיה עם העסק  /המשפחה  /הבריאות
שלי?
• מה יהיה עם הממשלה שלנו?
שאלות מהמשפחות של מתי כבר ...מה יהיה...
איך....
שאלות שמציפות בנו פחד ,ואשליה שיש לנו
איך לשלוט בדברים .ולרוב לא מובילות אותנו
למקומות בריאים ובונים.
בבודהיזם זה נקרא .unwise attention
עוד משפחה שלמה של שאלות מורידות מגיעה
עם המילה "למה".
מצד אחד היא מילה של סקרנות ,מצד שני – יש
לה בהמון מקרים קונוטציה כל כך ביקורתית
ומכווצת בחברה שלנו – "למה זה תמיד קורה
דווקא לי"" ,למה אתה תמיד חייב" ,"...אוף ,למה
אני כל כך" ,"...למה אתה לא יכול לעזור לי?"...

כשאנחנו עוברים דרך משהו מורכב וקשה,
שאילת שאלות היא יכולת מפתח.
היא משנה את המשקפיים שדרכן אנחנו
מסתכלים על המתרחש ,את הדרך שלנו
להתייחס לעצמנו ,לאחרים ,לחיים...
לפעמים אני צריכה שמישהו אחר יהיה שם כדי
להוביל אותי בעדינות אל שאלות מסוג אחר,
מהסוג הפותח.
שאלות שממקדות את תשומת הלב שלי בצורה
הרבה יותר בונה.
שמביאות אותי לנכוח עם מה שעכשיו.
שאלות שמעודדות טרנספורמציה ,כמו:
• מה החוויה והרגש שלי מול מה שקורה?
• מה אני לומדת מזה על עצמי?
• למה אני זקוקה עכשיו?
• מה יקר ללבי?
• מי  /מה יכול לתמוך בי בדרך לשם?
יש שאלות שהן מפתח לשינוי כיוון ,שינוי נקודות
מבט...
בבודהיזם – .wise attention
הלוואי שנמצא איך לתת אותן לעצמנו ,את
שאלות ה - wise attention -וגם למשפחה,
לקהילה ,לארץ ולעולם שלנו .במיוחד עכשיו,
בפתח  ,2021עם רוחות של שינוי באוויר.

אותו עץ,
מאותה זווית,
בארבע עונות
שונות.
צילומים:
אילן שניידר
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חיים בינינו :מאיה אלימלך ג'מצי
הפעם בפורמט שונה ,דברים של מאיה עצמה
שמי מאיה בת  29וגרה בקיבוץ רמות מנשה .אני
להגיד אף פעם.
נשואה באושר גדול לאור ואמא לשני מהממים
התחלתי להתרגל לנסיעות ארוכות ובהמשך
גאיה ויער .ואוו ,עכשיו קלטתי שאני תכף בת 30
עברנו לגור ביחד.
והאמת שאני מרגישה עדיין ילדה קטנה ,ובעיקר
אני עבדתי בתור שכירה בפנסיון לכלבים ומתוך
בקבוצת הרכיבה שאני נמצאת בה.
חלום משותף שלי ושל אור הקמנו בבית שלנו
קבוצה זו ששינתה את חיי
בכפר חיים פנסיון ביתי קטן.
וקשה לי שלא להרגיש כך.
בינתיים התחתנו ונכנסתי להריון עם
האהבה שלי לספורט כנראה
גאיוש הנסיכה.
הגיעה מאבא שלי דורון ג'מצ'י:
החלטנו להתקדם ועברנו לבית גדול
כדורסלן עבר ומלך הסלים
יותר שם הקמנו פנסיון יותר גדול
פנינה ואחותה
של ליגת העל הישראלית בכל
העסק רץ ואני עדיין בהריון
הזמנים...תודה אבא!
ואז הגיע השלב שהחיים שלנו נהיו
גדלתי בעיר .זאת אומרת ,לפי
עמוסים מאוד...
בעלי הקיבוצניק המתוק ...אני
תינוקת קטנה ,עם עסק בבית
הייתי "עירניקית".
שעובד כל הזמן .
אור ואני הכרנו בצבא ,הוא גדל
לאחר שנה ,במהלך פתאומי אבל
במקום שהיה רחוק ממני ואין
ברור ,נאלצנו לסגור את הפנסיון.
לו שום קשר אליי.
החלטנו לעבור לגור בקיבוץ ,וגרנו
אחרי שהכרנו הפכנו להיות זוג,
ביחידה קטנה ליד אבא של אור .זאת
ובפעם הראשונה אחרי חודש
אני שרציתי יציבות ואפשרות לחסוך
של זוגיות החלטנו שהגיע הזמן
כסף לעתיד ופשוט לחיות ברוגע
שאני אגיע לקיבוץ להכיר את
אז עברנו ; אני אור ,גאיה ו 4כלבים.
המקום שהוא גדל בו ואת
היה מעבר לא פשוט.
המשפחה.
בכלל היה לנו קשה לסגור את
התחלנו את הנסיעה בלילה,
הפנסיון שהיה לנו החלום הגדול.
אני כמובן נרדמתי וכשפקחתי
ההתאקלמות הייתה קשה .קודם
את עיניי ראיתי חושך מצרים
כל בשבילי .בעיקר בגלל המרחק,
ושאנחנו רק נוסעים ונוסעים.
ועוד סיבות ,כמו געגועים למשפחה
וואוו ,נבהלתי ואמרתי לעצמי :
ובעיקר שאני לא מכירה פה אף אחד.
איפה אני?!
עם הזמן נהיה לי יותר ויותר קשה...
הילדה שגדלה בעיר לא
בגלל הקושי שלי ושל אור לגור
הוציאה את האף לשום מקום.
ביחידה כזאת קטנה בלי פרטיות
מה לי ולקיבוץ?
אבל חיכינו בסבלנות שיתפנה בית בקיבוץ.
בבוקר התעוררנו וראיתי נוף מהמם ,נדהמתי
בנוסף לא מצאתי את עצמי ...העבודה לא
מהיופי של הטבע מסביב מהשדות הירוקים,
התאימה לי ושוב הרגשתי לבד.
העצים והיערות ,ועדיין אמרתי לאור שאני אף
לא התחברתי למקום ולאנשים.
פעם לא אגור פה! כן ...בהמשך למדתי שאסור
אחרי חודשיים שמעתי מבחורה שעובדת
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התחלתי לרכב יחד עם ההדרכה של יוני והפרגון
מצד החברות והרגשתי חזקה ,ושאני מסוגלת!
לאט לאט הגעתי לעוד רכיבות ופתאום נדהמתי
לגלות את היופי של הטבע ,מבפנים.
רכבנו בסינגלים בתוך היערות ,בין הפרחים,
העצים והשבילים הלבנים ,ופשוט התאהבתי.
וזהו ,נדבקתי במחלה.
הקבוצה הזו מורכבת מנשים שכל אחת מהן היא
חלק מתוך פאזל שלם יחיד ומיוחד.
אני אוהבת אותן אהבת נפש ,נהנית בטרוף
מהחברה ,מהטבע ,והכי הכי מהרכיבה והאדרנלין
שמציף אותי כל פעם מחדש.
כשכל זה משתלב ביחד זה יוצר חוויה מיוחדת
במינה!
מבחינת הרכיבה עצמה לא הייתי בשיא הכושר.
נפגשים רק פעם בשבוע וזה לא משפיע הרבה
אז אחרי שנה החלטתי לקחת צעד קדימה ולרכב
עוד במהלך השבוע ,ואז הייתי ממש בכושר!
הייתי בעננים.
בינתיים עזבתי את העבודה ועברנו לבית אחר.
התחלתי להרגיש שייכות לקיבוץ ולמקום.
יצרתי חוויה של התחברות דרך האתגר שבטבע

איתי וגרה בקיבוץ שנפתחה קבוצת רכיבה של
אופניים לנשים בלבד ואולי כדאי שאנסה.
הקבוצה שמה "בשביל איילה" .היא לזכר איילה
יפרח שנספתה באסון הכרמל.
הדס אחותה הקימה את הקבוצה ומנהלת אותה
יחד עם יוני שהוא המדריך שלי.
התחלתי לחשוב לעצמי :כדאי??
א .וואלה לא רכבתי מאיזה גיל שמונה
ב .כולן שם גדולות ממני באיזה עשרים/שלושים
שנה
ג .מה לי ולאופניים?
ד .זה ממש מסוכן ואני מפחדת
ואז החלטתי פשוט לנסות!
מה יכול להיות? מקסימום לא יתאים ונמשיך
הלאה .כמובן שלא היו לי אופניים אז השאלתי
מחמי.
הגעתי לרכיבה הראשונה והכרתי את המדריך
שלי יוני הבן אדם הכי טוב שיש.
הייתי בהלם :מה זה הבגדים הצמודים האלה?
פחדתי בטירוף ,הלב שלי לא הפסיק לדפוק,
הכרתי כמה נשים שהיום הן חברות מאד טובות,
שלי שאני מאוד אוהבת.
הקבוצה הזו עוטפת אותי ואני מרגישה איתם
פתוחה וללא מסכות.

ובנופים של המקום.
אם הזמן הרכיבות המשיכו ואני הייתי בשיא שלי.
נכנסתי להריון השני עם יערוני שלי .החלטתי
להמשיך לרכוב עד שלא אוכל יותר והצלחתי
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למשוך עד
תחילת חודש
שביעי.
כשאני רוכבת
אני מרגישה
שאני נמצאת
פה.
אני מרגישה
שאני עושה
משהו שעושה
לי טוב ,מעצים
ומחזק אותי.
הכי אני אוהבת
לרכוב מהר אני

היה לי הכי כיף בעולם! הפתעתי את עצמי
ברמת הכושר ,גיליתי שצריך המון כוח רצון,
חוויתי רגשות רבים בטיול הזה ,בעיקר הבנתי
שאני מסוגלת ואני יכולה.
קל למצוא המון תירוצים למה לא לרכב.
וכך בתקופה האחרונה מצאתי את עצמי נכנעת
לעייפות ולשחיקת החומר...
ראיתי שאין לי מתי ,ואני עם תינוק קטן ...מה
עושים??! קנינו כרכרה שמתחברת לאופניים
כדי שיער יוכל להיות בה בצורה בטיחותית,
והתחלתי לרכב איתו בקיבוץ וככה חזרתי באמת
לכושר .במקביל חזרתי לעבודה והמשכתי לרכוב
עם הקבוצה ,בימי שבת ומידי פעם בתחרויות
ומרוצים שונים .אחד מהם היה לפני כשלושה
שבועות באזור ים המלח  .כן ,כמובן ששוב
חששתי ,איך לא?! והנה התירוצים שוב צפים
להם ...כשרוצים להצליח במשהו צריך להתמיד
בו.ובמרוץ הזה מבלי שהתכוונתי הגעתי למקום
השלישי ועליתי על הפודיום.וואו ההתרגשות
בשיאה! כך הבנתי שהשמיים הם הגבול .בא לי
לאכול את העולם ,להצליח באופניים ולהיות
חזקה וטובה! בימים אלו אני שואפת להתחרות
בעוד מרוץ אופניים שיתקיים במאי ואני
מתאמנת אליו.הפעם אני רוצה להיות שוב על
הפודיום ...במקום הראשון! אני רוצה להפסיק
לחשוש ולהגשים את החלומות שלי.
האופניים והקבוצה המיוחדת הזאת שינו את חיי
ואני פשוט מאושרת!

מרגישה כאילו אני עפה!
כשהפסקתי לרכוב היה לי קשה ,כל הזמן
חשבתי ...מה יהיה בהמשך? ואם לא יהיה לי זמן?
אז התייבשתי בבית וקינאתי בבנות שרכבו המון.
ספרתי את הימים .ואז הוא הגיע ,האוצר שלי,
והייתה שמחה גדולה .שבועיים אחרי הלידה זה
קרה :עליתי על האופניים! בהתחלה רכבתי ממש
לאט בתוך הקיבוץ וכל פעם קצת יותר מהר.
יוני כמובן הדריך אותי איך לעשות זאת בצורה
נכונה ,ואני? שוב עם הלחץ הקבוע והחששות.
במהלך ההריון ,בחודש הרביעי ,החלטתי שאני
מצטרפת לקבוצה שלי שיוצאת לטיול אופניים
בחודש יולי ,באוסטריה.
היה לי מעט זמן לחזור לכושר ,ו...הגיע זמן
הטיסה....השארתי תינוק מתוק בן ארבעה
חודשים עם בעלי היקר והמון עזרה מהמשפחה
והייתי מאושרת.
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עוד מנפלאות התקופה ,היא היוזמה
וההתארגנות של אורלי ורנר מאיר ברודניץ,
ליאור למשטיין-סיאוקן ,וענת אנטונלי ורנר
לעידוד בבידוד .ביקשנו מאורלי לספר על זה
קצת וזאת היא הביאה למערכת:

בימים ש"השגרה" מכתיבה
לנו מציאות חדשה ואתגרים רבים,
כל אחד ואחת מאיתנו מנסים "לשחות" מבלי
להיסחף עמוק בתוכה...
ומכאן נולדה המחשבה שיש לנו כקהילה מקום
להזדהות ולדעת לראות את האחר  ,שעובר
בדיוק כמונו את הבידודים ,הסגר ,הגעגועים
למשפחה ,לחברה ולשגרה המבורכת.
צוות עידוד לבידוד מודה לכל הנרתמים לעשייה
המשותפת על מנת להרחיב במקצת את הלב
ואת החיוך...
שתמיד נהיה בריאים ונצא מכל מצב מעודדים.
ביחד!

הילד הקטן והאיש הזקן
מאת :של סילברסטין
"לפעמים הכפית נופלת לי",
אמר הילד הקטן.
"גם לי" ,ענה לו הזקן,
"זה קורה מזמן לזמן".
לחש הילד" ,לפעמים
נרטבים לי המכנסים".
"גם לי זה קורה ",ענה הזקן
עם חיוך על השפתיים.
אמר הילד הקטן,
"יוצא לי די הרבה לבכות".
אמר לו הזקן" ,גם לי
זה יכול לפעמים לקרות".
שאל הילד" ,ואתה
יודע מה הכי כואב?
נדמה לי שהמבוגרים
בכלל לא שמים אלי לב".
ועל כתפו הרגיש הילד
יד צנומה ,חמה ,זקנה.
"אני יודע בדיוק למה אתה מתכוון",
אמר הסב בהבנה.

אז מה נאמר? תודה גדולה בהרבה הערכה!

מתוך" :אור בעליית הגג"

בתמ
שקי ונות
:
ה
בלו
פינו
המבוד קים
דים!
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חופשה בדובאי בתקופת קורונה 2021
קוקי לזר (ואדי גם)...
רוב האנשים תקועים בבית ...חשבתי שיהיה נחמד
שילווו אותנו בחוויות .בעלי פייסבוק :מוזמנים
לחפש את הפוסטים והתמונות .כי שם זה קצת
יותר מורחב מבכתבה זאת.
כבר מהערב הראשון בחופשה בדובאי ,הספקנו
להתרשם ממש מהאדריכלות והעיצוב ,המדהים
והמודרני באזור המרכז מסחרי (Financial
 . .)Centerהאדריכלות המודרנית והמושקעת היא
אחת האטרקציות המרשימות של העיר ,גם ביום
וגם בלילה( .כשיש כסף והרבה ,בהחלט אפשר
ליישם כל רצון או רעיון ,אין גבול ליצירתיות
ולאיכות)...

למי שלא זוכר ,או לא יודע ,אדי ואני חלינו בקורונה
בספטמבר  ,2021בדיוק לפני החגים.

חייבת לציין שכן ראינו הרבה תיירות אירופאית
ורוסית...זה החזיר אותנו לתחושה של חיים
רגילים ,מסעדות ,בתי קפה ,חוף ים ,אטרקציות
מרהיבות ומושקעות ,הכל מלאאאא אנשים,
כולם שומרים על עטיית מסיכות
(בגלל הקנסות או בגלל המודעות...
לא משנה( ,אלקוג'ל בכל שולחן
במסעדות ובכל כניסה לקניון או
חנות .אבל יש חיים.

למזלנו ,הבראנו ומרגישים טוב .חייבת להגיד,
ההחלמה גרמה לתחושה של חופש ,ולפחות דאגה
מה"מפלצת" קורונה .לכן,
התחלנו לחשוב ש"איזה יופי,
אפשר לצאת לחופשה"...
הבעיה הייתה שלא היה
לאן ....גם חורף באירופה
וגם הרוב המוחלט של
המדינות לא ממש מתחשב
ב"מחלימים" ומחייב בידוד
לכל תייר שמגיע למדינה...
אז ...לאן יוצאים? עלתה
האפשרות של דובאי,מקום
שבחיים לא היינו מגיעים
אליו אילולא המצב המוזר
הזה .בסופו של דבר ,הסתבר
כמקום מאוד מעניין .לדעתינו ,שווה בהחלט.
כן היו בדיקות קורונה בשדה התעופה בכניסה,
מאורגן בצורה מדוקדקת ,אך ללא צורך בבידוד
חובה.
זאת החופשה הראשונה בחיים שלי שהחלטתי
לכתוב בה דיווח יומיומי בפייסבוק ,מכיוון
שמדובר על יעד חדש ולא מוכר ,ועל תקופה בה
24

אחד הדברים שעניינו אותנו
הוא להבין קצת על האוכלוסייה
בדובאי .פחות החוויות היוקרתיות
והקניות .זה כלל ,למשל ,נסיעה
במטרו (רכבת מהירה שחוצה
את כל העיר שנוסעת על גשר
עילי ,מאוד מודרנית) ,כדי לראות
מקרוב את המציאות של העובדים,
התושבים הזרים .הזרים מהווים כ80% -
מהתושבים ,למדנו שחיים באמירויות (לא רק
בדובאי) כעשרה מיליון איש ,מתוכם כשני מיליון
בלבד הם מקומיים ושמונה מיליון זרים .בעיקר
מהודו ,פקיסטן ,אינדונזיה ועוד .בהחלט מרגישים
ורואים את זה ברחוב .לרוב הם נמצאים בשכונות
נפרדות ,לפי המעמד הכלכלי .המקומיים מזוהים
בקלות כי הם לרוב לבושים כבדואים ,בגלבייות
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המפורסם אטלנטיס .מרשים בהחלט.
גם הגנים הקסומים  Miracle Gardensהם
מיוחדים ממש ,זהו הגן עם מספר הפרחים הרב
בעולם.
טיול ג׳יפים בדיונות זה אחד ה"מאסט"...לא
סתם ג׳יפים ....אחלה ג׳יפים ....הדיונות קסומות,
חול דק וכתום בשעת השקיעה .נהגים מנוסים,
עם אישור מיוחד ,שנוסעים באזור מוגדר מאוד,
בשיירה ,כדי לשמור על המדבר .הכל מאוד שמור
ומסודר .התרשמנו ממש.
לבנות וכיסויי ראש .גם הנשים בלבוש מסורתי
שחור וכיסוי ראש .לרוב הם נמצאים רק באזורים
היקרים ובקניונים יוקרתיים ,לא רואים אותם
ברחוב.
באמירויות יש חופש פולחן והרבה ביטחון
אישי ,לכן הזרים מרגישים נוח כאן ,לעומת ערב
הסעודית ,למשל.
מסתבר שאפשר לקנות וילה במאתיים אלף
דירהם ,שהם בערך מאה שמונים אלף שקלים.
בדובאי יש תעלת מים רחבה שמפרידה בין
הדובאי החדשה והישנה .מיד רואים אדריכלות
שונה לחלוטין .בדובאי הישנה הבתים לרוב הם
בניינים נמוכים בצבע אדמה .אלה השכונות בהן
גרים הזרים .המקומיים גרים במגדלים היוקרתיים
באזור החדש .הזרים נוסעים במטרו או באופניים,
הבדואים ברכבים יוקרתיים .....
עוד בקשר לנוהלי הקורונה ,העיר מכוסה בשלטים
ומדבקות כדי לשמור מרחק בספסלים ,במדרכה,
בפארק ,בדלתות לתחנת הרכבת וכו' וכו' .מדהים!
בין הדברים ההזויים ,או משוגעים ,שאפשר
לעשות אם יש כסף בלי סוף וראש עסקי ,זה
למשל חוף ים מלאכותי עם חול לבן ממש יפה....
אי אפשר היה להבין שזה לא חוף טבעי .או למשל,
כדי למשוך יותר תיירים ולהאריך את רצועת החוף
בכחמש מאות עשרים קילומטרים ,בנו בדובאי
אי מלאכותי ענק בצורת עץ דקל (יש באמירתים
יותר מחמישים סוגים של עצי דקל) המוכר כאי
הדקלים או  .Palm Jumeiraשם נמצא המלון

מסתבר שאין חיות בר במדבר בדובאי כי אין בכלל
מים בטבע ....אולי עקרב או נחש פה ושם ...אבל
המדבר ממש מדבר חול כמו בסיפורים.
כפי שסיפרתי קודם ,כ 70%-מהאנשים
שמתגוררים באזור הישן הם מהגרים מהודו.
ההודים הם קבוצת המהגרים הכי גדולה בדובאי.
רבים מהם נמצאים שנים רבות במדינה ,אך לא
מדברים כלל את השפה ....האמת שלא ממש צריך.
מסתדרים יופי באנגלית .ממש לא שומעים ערבית
ברחוב .אבל כל השילוט כתוב בערבית ואנגלית.
באזור השווקים והשכונה הישנה ,מרגישים
ממש הודו .המון סבלים עם שקי בדים ענקיים
בעגלות מתרוצצים בכל מקום ,ריחות התבלינים
והבשמים ,קישוטי הזהב והבגדים הצבעוניים.
קניות זה לא העניין שלנו ,אז בנושא הזה פחות
נוכל לייעץ ...אך בענייני אוכל ....בניגוד למה
שאומרים בארץ בחדשות ,ניתן לאכול שם סבבה
לגמרי ,במחירים יותר זולים מבארץ ,במסעדות
של קניון .המגוון הוא רחב וטוב ,האוכל המקומי
הוא האוכל הערבי שאנחנו מכירים ,אך מסעדות
מכל עולם ,בעיקר אסיאתיות והודיות יש טובות
ובמחירים טובים מאוד.
התחושה הכללית ברחוב היא של ביטחון אישי
ורוגע .מאוד שקט ,לא ראינו משטרה או ביטחון
בשום מקום.
בקיצר ....נשמח לכל שאלה או התייעצות לפני
נסיעה.
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יעל ברניר יוצאת לגמלאות
לאחרונה יצאה יעל לגימלאות ,וכך
סיכמה את שנות תרומתה:

לחלק מ"כף ידינו" קידמתי כלים מגוונים
כדי להגיע לכל מתעניין בנוחות ונגישות עם
מידע אמין ומעודכן.
השקיפות ,השיח ושיתוף התושבים הם ערך
עליון ואבן יסוד בעיני כדוברת ,בהתנהלותנו
כמרחב ביוספרי  .לאורך השנים חיפשתי כל
דרך לשיתוף תושבי המועצה כחלק מהותי
ומשמעותי מניהול האזור בקביעת אורחות
חיינו .ראיתי בדרך של הקשבה לכל פניה,
סיפור ,בקשה ,עצה חלק מהשיח האזורי
המקדם אותה ואת חבריה למועצה להעניק
שירות טוב יותר ,על מנת לשפר ולחיות
במקום הכי טוב בארץ.
תרמתי שנים רבות בעשייה ונתרמתי
מקהילה איכותית ומחבקת .ברצוני להודות
לשותפי במועצה ,שהיו לי כמשפחה חמה
עם סביבת עבודה תומכת ,משתפת ומפרה.
אמשיך להיות שותפה לעוד יוזמות ופעולות
הפעם לא כעובדת ציבור אלא כתושבת גאה,
כחלק מקהילת מועצה אזורית מגידו.

בסוף חודש דצמבר  ,2020סיימתי את
עבודתי במועצה ופרשתי לגמלאות.
התחלתי את עבודתי הציבורית לפני 36
שנים כמחנכת ומורה במוסד החינוכי
"הרי אפרים" ,ניהלתי את מתחם יד לבנים
בהתהוותו כמרכז שירותי חינוך ,תרבות
ורווחה ,הקימתי את אולפן מחול מגידו
וניהלתי אותו במשך  26שנים ו 17-שנים
ניהלתי את מחלקת הדוברות במועצה,
אותה הייתה לי הזכות להקים.
אני גאה ושמחה להיות חלק מעיצוב שני
תחומים יקרים לליבי במועצה אזורית מגידו,
אומנות המחול ודוברות.
באולפן למחול מגידו טיפחתי מערכת חינוך
למחול אומנותי מגיל גן ועד בוגרים ,עם
דגש על מצוינות במחול באמצעות מגמת
מחול לבגרות ,בשיתוף עם בית חינוך מגידו.
אומנות המחול הפכה לחלק בלתי נפרד
מפעילויות התרבות במועצה .באולפן למחול
צמחו (ועדיין) דורות של רקדנים ושוחרי
מחול ביניהם גם יוצרים משפיעים ומורים.
אני שמחה להיות שותפה לעיצוב התרבות
האזורית במרכז תרבות מגידו ובאירועים
אזוריים ,בהם שפת המחול הפכה להיות
חלק מההוויה האומנותית .המחול במגידו
הוא שם דבר בארץ וזכה לאורך השנים
להוקרה ולפרסים :פרס "הצילינדר הנודד"
של אומנות לעם ,פרס יאיר שפירא ז"ל
ופרסים מטעם משרד התרבות.
לפני כ 17 -שנים הקמתי לראשונה את
מחלקת הדוברות במועצה.
מיסדתי את "מגידון" -עיתון המועצה,
בסיוע ועדת היגוי לה היו שותפים
בהתנדבות נציגי ציבור – תושבי המועצה.
עם התפתחות העולם הדיגיטלי שהפך

אנחנו גאים ביעל ,שהיא משלנו ,וגם
נבחרה להיות בין הנשים המאירות
במועצה ,בחנוכה האחרון.
מודים ,מברכים ומאחלים הנאה מכל מה
שיביא איתו המשך החיים.
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אורית לביא מספרת:
בנות מכיתה ה' ,בחוג התפירה שלי "תופרים
ברמות" החליטו ,מיוזמתן ,להכין שמיכות
וכריות לילדים נזקקים בבתי יתומים.
בקשתן של הבנות כמובן מאוד שימחה וריגשה
אותי והתחלנו לעבוד במרץ על הפרויקט.
היה כל כך נעים לראות את ההשקעה של
הבנות כשהן מכינות לכבוד ילדים אחרים ,שהן
בכלל לא מכירות .ואת הרצון שלהן שהכול ייצא
מושלם ,אפילו שההכנה היא לכבוד מישהו אחר
ולא בשביל עצמן.
יצרתי קשר עם דן אלחנתי ,שהוא היום ש.ש.
במרכז חרום בית אפל שבגן יבנה ,העבודה שלו
ממש הרשימה אותי ,והוא ראה את העבודה
של הבנות ובשמחה שיתף פעולה ,כך שאנחנו
מוסרים לו את היצירות שלנו
ומוסיפים להן דברים נוספים כמו
חם -צוואר ,כובעים ,ועוד.
מרכז החירום "בית אפל",

חתולים חוגגים

הנמצא בתוך כפר הילדים והנוער "בית אפל"
בגן יבנה ,קולט ילדים בגילאי  4-14אשר
מוצאים מביתם באופן מיידי כיוון שנמצאים
בסכנה בבתיהם כתוצאה ממצבי הזנחה
ופגיעות מסוגים שונים .הילדים שוהים במרכז
לצורכי הגנה ,טיפול ואבחון .הילדים המגיעים
למרכז החירום לרוב מתאפיינים בקשיים
רגשיים משמעותיים הבאים לידי ביטוי גם
בקשיים התנהגותיים או נפשיים..
אנשי הצוות במרכז החירום מהווים אנשי
הטיפול העיקרי היומיומי בילדים אלו ,נמצאים
איתם  24שעות ביום 7 ,ימים בשבוע ומטפלים
בהם בכל הרבדים ,החל מהרובד הפיזי ועד
הרבדים הרגשיים ,התנהגותיים וחינוכיים .מעבר
לכך ,עוסקים ביצירת קשר אישי משמעותי
עם ילדים ,וכן עם התמודדות מול מגוון של
בעיות התנהגות ,התפרצויות זעם ,התנהגויות
מתריסות ומתנגדות ,קשיי הסתגלות וכו'.
השהות במרכז החירום היא זמנית ,ומיועדת
לטווח זמן בין  3חודשים לחצי שנה .הילדים
במרכז החירום עוברים תהליך טיפולי שמטרתו
סיוע בייצוב מצבם ,התחלה של עיבוד
והתמודדות עם טראומות חייהם ,למידת דרכי
התמודדות חיוביות יותר מאלו שהם מורגלים
בהם ,אבחון מעמיק של צרכיהם ושל המצב
המשפחתי לצורך גיבוש המלצות לבית משפט
לגבי תוכניות טיפול ארוכות טווח.

פנינה מסריק

אולי לא רואים אותם כי הם ברחו ,אבל תאמינו לי ,שרבים מהם חוגגים על פחי אשפה גולשים.
חבל שבאותו שבוע שבעלון האירו על אנשים נפלאים בקהילה אני מאירה
את הצד האפל .אחרי שנים ,זכינו סוף סוף בחצרן ,שעושה את עבודתו
נאמנה .אני מתארת לי כמה מייאש המראה הזה.
גם יונית חוזרת ומבקשת זה שנים ,ללא הועיל ,לא לזרוק אשפה
במיכלים המיועדים אך ורק לגזם.
אני מציעה להתקין מצלמות ולקנוס את האשמים.
בתקווה שהמצב השתפר ,שלכם ,פנינה
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בשבחי המינימליזם
נוגה גרשוני עמק
עברנו דירה (שוב) .וכבכל פעם שעברנו דירה
לבדק בית.
ב  14השנים האחרונות (זו הפעם השישית),
הבעיה היא ,בסופו של דבר מתמטית :כמו
מצאתי את עצמי ,שוב ,בהלם מכמות הדברים
תקציב או דיאטה – אני פשוט מכניסה יותר
שצברתי בבית .אני מביטה
ממה שאני מוציאה.
נפעמת בפוסטים באינסטגרם
למה אני מכניסה זה פשוט .אני אוהבת
ובתכניות לעיצוב הבית אל
לקנות .ואני אוהבת לקבל מתנות .ואני
מול מדפים מעוצבים למשעי
אוהבת לאסוף זיכרונות.
שמציגים אך ורק פריט אחד או
יש מישהי שלא אוהבת לקנות? יש לזה
שניים שנבחרו בקפידה ,ותוהה –
אפילו הסבר ביולוגי :תרפיה צרכנית
אנשים ,איפה כל הדברים שלכם?
( )retail therapyמשחררת אצלנו במח
זו רק אני שחייה טובעים במסות
דופמין ,שזו המולקולה שמתווכת את
של חפצים?
מערכת החיזוק והתגמול אצלנו במוח.
אולי זה עניין של אופי ,אולי
שחרור של דופמין מתאי העצב גורם
כתוצאה של גודל הבית – אבל
לנו להרגיש יותר טוב .אי לכך היא
אצלנו כל משטח מתמלא
גם מתווכת התמכרויות – כי אנחנו
במהרה בערימות ,ערימות של
מתרגלים להרגשה הטובה שהדופמין
צילום :ורדה קליין
דברים .ערב רב של החיים:
מאפשר ,ונזקקים ליותר ויותר ממנו כדי
מטבעות ,כפתורים שנשרו,
לתחזק את ההרגשה הטובה .האם אני
סיכות לשיער ,אוזניות שלא היו
מכורה לקניות? בבקשה אל תשאלו את
בשימוש ,אבנים יפות שהילדים
בעלי...
אספו .ניסיונות ליצור מעט סדר
אבל לדעתי הבעיה החמורה יותר היא
הולידו רק עוד בלאגן – תעיד
שאני לא מוציאה שום דבר מהבית
שקית הנייר המינימליסטית
ופשוט אוגרת .אז נניח שאני כבר לא
שמעל לקצוותיה עלו חלקי
סטודנטית שעובדת במעבדה והתחלתי
כבלים ,עטים וניירות פזורים.
לעבוד בעבודה אמיתית ולצורך העניין
הארונות שלנו היו כמו התיק של
קניתי מכנסיים שהם לא ג'ינס( .נניח
מרי פופינס – לא תאמינו מה
כי קניתי את המכנסיים אבל המשכתי
נכנס לשם ,לבלי שוב ,כנראה,
ללבוש את אותם ג'ינס) .אז למה אני
אלמלא היינו עוברים דירה.
לא מוציאה את ערימת הג'ינס מהבית?
צילום :אופיר קינן
חמקתי כמה שיכולתי מתהליך
למה יש לי  20צעיפים כשאני לובשת
האריזה המייגע ,שללא ספק
אחד? למה אני שומרת כוסות קפה
היה מפגיש אותי פנים מול פנים עם דברים
סדוקות?
שלא רציתי לפגוש שוב (והכוונה לא רק לטייץ
חשבתי על זה והגעתי לכמה סיבות:
האסטרונומי שלבשתי באוניברסיטה) ,אבל
• הסיבה האקולוגית – למה לזרוק כוס סדוקה?
לבסוף הגיע היום וכל חיינו עברו ,שוב ,אחר
האם אפשר למחזר אותה בצורה כלשהי? מישהו
כבוד ,באופן זמני לקופסאות קרטון.
יכול לעשות בה שימוש? אז עד שאני אמצא את
"תסתכלי על זה בפן החיובי ",יעצו לי" .הזדמנות
התשובה לשאלה הזו הכוס הזו תשב לי בארון
לזרוק!" ובכן ...אולי כאן הבעיה .הגיע הזמן
ותתפוס מקום .בינתיים אני אקנה כוס חדשה.
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וחמותי תקנה לי עוד שתיים( .לגבי כלים סדוקים
תובנות .הראשונה ,עצם העובדה שיש לי
– כן ,קוקי עושה מהם פסיפסים .תודה קוקי!)
משהו ,לא ימנע ממני לרכוש חדש (ראו את
• הסיבה הפרקטית – כי מישהו עוד יכול
בעיית "ההכנסה" הנ"ל) .בגדי ילדים למשל,
לעשות בזה שימוש! אולי המישהו הזה הוא
או ג'ינסים  -לא בטוח שאי פעם אשתמש בזה
אני בעוד שלוש שנים .בכנות ,לא קרה מעולם.
שוב ,אז בינתיים למה שמישהו אחר לא יהנה
אז בזמן שאני חושבת על מי יכול לעשות בזה
מזה? השנייה ,נוסטלגיה זה נחמד .תחליטי כמה
שימוש ,זה יישב לי על המדף בבית .הסעיף הזה
מקום את מקצה לזה בבית שלך .השלישית ,ל"א
תקף במיוחד לבגדי ילדים ,אבל גם לכפתורים,
נעים לי" מת מזמן ,ואפשר להעריך ולהוקיר את
עטים ובקבוקי השמפו הקטנים שמקבלים בבתי
החמות מבלי להפוך את הבית למוזיאון .אי לכך
מלון.
הסוודר המעוצב מצא את עצמו יוצא מהארון
• הסיבה הנוסטלגית – כי הפריט משויך לזיכרון.
ועובר את הכביש לבית של השכנים .רביעית,
נראה לי שזה תקף
זבל של אחד הוא אוצר של אחר!
עבור צעיף שחברה
מעולם לא חשתי כך כמו היום כשאני
סרגה לי ושלבשתי
גרה בקיבוץ .ותודה לכן שוב ,קבוצת
ב  10השנים שעברו
המנשקות -כי כמעט כל פריט
מאז -פעמיים .זה
שרשמתי למסירה נלקח בשמחה
גם תקף עבור כל
לביתו החדש  .ולי נותר רק לקוות
ציור שילד אי פעם
ששם הוא זוכה ליחס חם.
צייר עבורי .וגם עבור
ולבסוף ,גיליתי שהוצאת דברים
צילום :דניאלה אוסצקי שטרן
צילום :קוקי לזר
הקופסא בה הגיע
מהבית גם משחררת אצלי דופמין!
האייפון הראשון
הרגשה של שחרור ,של קלילות ושל
שלי .הגבול חייב
הנאה! אני מסתכלת על המקום
לעבור איפשהו ,נכון?
הריק שנותר על המדף ונושמת
• הסיבה הפולנית
לרווחה.
– "לא נעים לי".
צילום :משה יחזקאל אני עוד רחוקה ,רחוקה מאוד
קיבלתי כלים/בגדים
ממינימליזם .כמות הבגדים שיש
לילדים מחמותי ,הם לא יפים בעיניי ואני לא
לילדים שלי עדיין מעוררת השתאות .אוסף
משתמשת בהם ,אבל לא נעים לי לזרוק אותם
הנעליים שלי ...ובכן ,המילה אוסף מדויקת
כי הם היו מתנה .או חלילה וחס ,היא תשים לב
למדי .אפשר גם למנות לו אוצר .וכן ,יש לנו
שהם אינם ועלולה להיעלב .יש לי סוודר של
עדיין כבלים שאמורים להטעין את האייפון
מעצב שנקנה לאחיין שלי לפני  12שנה מוחבא
הישן שעדיין תופס מקום באחת המגירות .וגם
עמוק ,עמוק בתוך הארון .חמותי עדיין נזכרת
החולצות של הצבא עדיין עוברות איתנו מבית
בו מדי פעם .האחיין לבש אותו פעם אחת ,כל
לבית.
שאר הנכדים מעולם לא .האם אני אהיה המורדת
אולי לקראת מעבר הדירה הבא אצליח לדייק
שתוציא את הסוודר מהמשפחה?
אצלי יותר מה שאני צריכה ומה שאני רוצה
• הסיבה הרגשית – חשוב לי שפריט שאני
ואיפה יש לכל דבר מקום אצלי בחיים ובבית.
מעבירה הלאה ימצא בית חם ובאמת ישמש
אבל בינתיים ,עם החזרה לחיי השגרה – אנא
מישהו .אז בזמן שאני חושבת מי זה הבנאדם
ארגנו אירועים שיצדיקו את הוצאתם של נעלי
הזה ,הפריט ימשיך לשבת אצלי ליד הכניסה
העקב מהארון! ואם מישהי רוצה לשאול בגד
לבית.
יפה או זוג נעליים – בשמחה .כי הקניות הכי
במסגרת הרהוריי סביב הנושא הגעתי לכמה
כדאיות הן בארון של חברה.
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לה ספציה 2
יהל לינטרנרי
ב 2015 -כתבתי בעלון הזה
יותר את הגיבורים ואת הפעילות
טור על ביקור שלי בעיר לה-
מאחורי הקלעים -כך פחתה השפה
ספציה .סיפרתי על השיטוט
האקדמית .את הניתוח הגלובלי
בעיר ועל הניסיון הכושל שלי
החליפה שפת הזיכרונות הפרטית,
למצוא את הרציף שממנו
את המקום של דפי המאמרים
הפליגו חברי וחברות "בוני
המודפסים ,מילא הספר הקטן של
הנגב" אחרי שביתת רעב
אברשקה שנשלף מהמדף אחרי
והמתנה של חודש על הרציף.
שנים ,ושכב פתוח ,מדופדף ומודגש,
כל זה היה קצת אחרי הביקור
מלא בסימניות( .וגם עכשיו שבועיים
של מקהלת הקיבוץ ,משה
אחרי שהגשתי את העבודה הוא
שהם ,שרה וגיורא ,לקבלת
עדיין שעון על הקיר לידי -כמו
צילום :קוקי לזר
הפרס .והכל בעקבות האירוע
מתענג עדייו על הדקות הארוכות,
בחדר האוכל שנתיים קודם,
שבהן דפדפתי וציטטתי ממנו.
שבא בעקבות הספר של
משתהה עוד לפני שיחזור למדף).
אברשקה ,שבו כתב ,שוב ,על
אבל מעבר לספר שלו ,גם
הסולידריות בין תושבי העיר
התיאורים בספרים האחרים
והמעפילים היהודיים על
כמו התכנסו פתאום אל דמויות
הרציף.
הוותיקים והוותיקות שאני מכיר
בשבועות האחרונים חזרתי
מאז שאני זוכר את עצמי .כאילו
ללה-ספציה .אבל הפעם לא
שנמתח פתאום חוט ישיר שמחבר
בגופי ולא להווה .חזרתי לשם
ביני לבין ההיסטוריה הלאומית; חוט
צילום :דניאלה אוסצקי שטרן
דרך קריאה והקשבה .חזרתי
שיוצא מדלת הבית שלי ,אל החלון
לשם דרך תצלומים ותמונות
של משה שוהם ,בשורת הבתים
בדימיון .התגלו לי דברים שרואים מכאן ולא
שלפני ,ומשם מעבר לכביש אל דלת הבית של
רואים משם; התגלתה לי לה ספציה שאפשר
אברשקה ז"ל והניה ,ומשם אל חדר האוכל
לראות רק כשמביטים עליה מרמות מנשה.
וממשיך אל בית הקברות ואז אל מחוזות הזמן
זו הייתה עבודת סמינריון על הגירה יהודית בכל
שקיימים רק בספרים ,בתצלומים ובזיכרונות
הזמנים ,ואני בחרתי באיטליה ,כתחנת מעבר
של מי שעוד נותרו.
אחרי השואה .החלק הראשון של העבודה
 18מאמרים וספרים ,בעברית ובאנגלית ,קראתי
סקר שינויים פוליטיים ודיפלומטים במעמד
וציטטתי לטובת העבודה הזו .אבל אני חושב
המהגרים .החלק השני דן בייחודה של איטליה
שהמקורות החשובים ביותר היו הראיונות
והגורמים שהפכו אותה ליעד מועדף של
שקיימתי עם הניה ורד ומשה שוהם .דקות
עשרות אלפי פליטים יהודים אחרי השואה .אבל
ארוכות וטובות ישבתי עם שניהם ,מקליט את
בחלק השלישי ,ככל שהתקדמתי יותר אל שערי
קולם הרך ,את דיבורם האיטי מעט ובעיקר את
לה-ספציה ,ואל האירועים שהובילו אל הפרשה
צלילות מחשבתם  ,את הדיוק שבו תיארו את
שהתרחשה בה ,ככל שהכרתי יותר את פרטי
שעברו .אולי לא היו שם גילויים מרעישים ,שלא
הדרמה התקשורתית והפוליטית ,ככל שהכרתי
נכתבו בספרים ובמאמרים ,אבל היה שם מגע
30

עלון רמות מנשה | ינואר 2021

אנושי ,שכמו
ליחח את יובשם
הבלתי נמנע של
הכתובים; כאילו
שהבל הפה,
הניצוץ בעיניים
וההשתברויות
הקטנות
בקולם -העניקו
פתאום לידע
איזה משנה
תוקף ,איזו
השלמה שהפכה
אותו מלא ונוכח
יותר.
צילום :ורדה קליין
לא קיבלתי
עוד ציון על העבודה ,אבל אני יודע שבזכותה,
במקום שכנות סתמית ופערי דורות -נפתחו
דלתות ואלבומים ונפתחו עבורי לכמה דקות
מגירות זיכרון שיש בהן גם אפלולית של צער.
ואני מצידי ,פתחתי את הלב לקבל קמצוץ משאר
הרוח ,האצילות ואהבת החיים שמפעפעת מהם.

מאותם פליטים-מעפילים ,שורדי מחנות שמול
המעצמות ומול החוק הבינלאומי ,עמדו זקופים
ורעבים עד שניצחו.
חוט אחד ,כמו שאמרתי ,נמתח ממני אל
ההיסטוריה .אבל חוט אחר ,שיצא כמו הראשון,
מביתי אל החלון שממול ואל מעבר לכביש הקיף
את הקיבוץ וחזר אלי .ומאז כשאני יוצא מהבית
אני לפעמים פשוט נוגע בו בשביל לזכור שמי
שהפליגו חסרי כל מצאו חוף מבטחים וכשאני
נולדתי כבר אפשר היה לקרוא 'בית'.

צילום :משה יחזקאל

אברשקה ורד -שנה למותו
דברים שכתבה גילה ,ביום השנה לאברשקה

לנחישות ובחירה בחיים ואנחנו ועוד הרבה
חברים טובים שומרים עליה כל הזמן.

אבא
מי היה מאמין שכבר עברה שנה מאז
שנפרדנו ממך .ואיזו שנה זאת היתה ,באמת
שלא הפסדת כלום .ידעת מתי לבחור ללכת.
כולנו זוכרים ומתגעגעים לדברים הקטנים
שהיו אתה .לפתירת תשבצים יחד ,ללחי
המגולחת תמיד ,לאגודל ,להומור המיוחד
והרשימה עוד ארוכה.
אבל הכי מתגעגעת זאת אמא שהיית כל
עולמה ומילאת את כל יומה .אבל אל תדאג,
גילינו השנה אישה מופלאה וחזקה ,סמל

יהודה עמיחי כתב:
מי ששוכח אדם אחד
שוכח שלושה :אותו
ואת שם הרחוב בו גר
ואת האיש שהרחוב נקרא על שמו.
מבטיחים לזכור תמיד ולא לשכוח אותך.
אתמול ,היום ומחר.
גילה
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פירגון בפייסבוק
לגלריה לאומנות
גליה בר אור היא אוצרת ,חוקרת של האמנות בישראל ומרצה
בכירה במכללת אורנים .ניהלה את המשכן לאמנות בין חרוד
בשנים .2015–1985

ברכות

ליונתן ניר
על קבלת פרס בפסטיבל הסרטים
של איגוד האומות המאוחדות,
עם אדם רביץ ,על סרטם "תמונת חייו".

מזל טוב

לצביה וסרלאוף ברוך
להולדת הנכד עומר,
בן ללירי ונדב

צילומים :דניאלה אוסצקי שטרן
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עם זכרם
				
רות גבעון
				
יצחק יהלום
			
צבי (הניק) אופניר
				
קלרה מטלון
				
שרה היימן
				
מאיר רץ
		
אליהו (אליאס) ברגיל
			
אריה (אריכא) עדי
				
לאה רבהן
				
משה לנדקר
				
סטפי יניסקי
				
רחל רונן
				
ורה יורדן
		
אברהם (אברשקה) ורד

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

3.12.1972
3.12.1982
1.12.2002
5.12.2005
11.12.2005
21.12.2006
18.12.2008
8.12.2010
23.12.2010
20.12.2011
31.12.2011
15.12.2013
25.12.2015
13.12.2019

				
תמר פז
				
אייל שפירא
				
יוסף דואר
			
דורה שיינהולץ
			
מאיר (מריקו) פאפו
				
בלהה רובל
			
אסתר סולומון
				
יצחק גולן
				
יעקב שפירא
			
שלמה סולומון
				
יפה גלפרן
			
רחל (ריטה) זלינגר
לאורה מלינוף			
			
מרים (מניה) דימנט
				
שלמה פירט
		
אליהו (צ'לופה) חלופוביץ
				
מוריץ מלינוף
				
רוזן לאה

		
כ״ו בטבת תשי"א
		
כ״ח בטבת תשמ"א
		
ד׳ בשבט תשמ"ד
		
כ׳ בשבט תשמ"ו
		
י״ט באדר תשמ"ח
		
י״ג בטבת תשנ"ג
		
י״ט בטבת תשנ"ו
		
א׳ בשבט תש"ס
		
י״ח בטבת תשס"א
		
ג׳ בשבט תשס"ג
		
כ׳ בשבט תשס"ג
		
ג׳ בשבט תשס"ה
		
י״ג בטבת תשס"ז
		
ט״ו בשבט תשע"ד
		
ו׳ בטבת תשע"ז
		
ח׳ בטבת תשע"ט
		
י״ט בשבט תשע"ט
		
י״ד בטבת תש"פ

4.1.1951
4.1.1981
11.1.1984
30.1.1986
29.1.1988
6.1.1993
11.1.1996
8.1.2000
13.1.2001
6.1.2003
23.1.2003
13.1.2005
3.1.2007
16.1.2014
4.1.2017
14.1.2019
25.1.2019
11.1.2020

אנו משתתפים בצערה של חברתנו אילנה בלונדר והמשפחה
במות האח בטרם עת
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בעמוד זה ובגב העלון ,אוסף תמונות שקיעה יפיפיות של החודש האחרון,
בעין המצלמה של חברי הקהילה שלנו

צילום :אופיר קינן

צילום :אייל שמעוני

צילום :איתמר פרננדס

צילום :שרה אוסצקי

צילום :דניאלה אוסצקי שטרן

צילום :משה יחזקאל

צילום :יפעת פלד

צילום :שרה אוסצקי
צילום :רמי סגל

צילום :רבקה ספיבק

צילום :משה יחזקאל

צילום :משה יחזקאל

צילום :שירן לוי רץ
צילום :דקלה שני
צילום :רמי סגל

צילום :גלעד שטיינברג

צילום :משה יחזקאל

צילום :ירדן כהן

צילום :שירי הרשקוביץ
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צילום :משה יחזקאל
צילום :משה יחזקאל

צילום :שרה אוסצקי

צילום :יצחק קירברג ,רומניה

צילום :אופיר קינן
צילום :נעמי קינן ,אור עקיבא

צילום :מאיר בנימין

צילום :משה יחזקאל

צילום :אמיר דניאלי

צילום :נעמי קינן
צילום :ענבל אייזנפלד

צילום :אייל שמעוני

צילום :עדי יחזקאל

צילום :זיו ברק

צילום :רמי סגל

צילום :אופיר קינן

צילום :שרה אוסצקי

צילום :מרכוס שטיינברג

