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עלון רמות מנשה | מרץ 2021

משולחן העריכה
תקופה משוגעת .מטלטלת .חסרת שקט.
העלון האחרון יצא בסוף ינואר והנה אנחנו
בסוף מרץ.
עלון פורים ,שרצינו שיתחפש ,לא הגיע לידי
מימוש .את מה שהיה אמור להיות בו תיראו בין
דפיו של עלון זה.
אז פורים חלף עבר לו ,והנה פסח בא .ובין
לבין חגגנו בסגנון המותאם לימי הקורונה גם
את ט"ו בשבט ואת יום האישה .הדהוד לאלה
מופיע כאן.
שנה שלמה שאנו בתוך הקורונה .מעט ביטוי
לעשיה השונה הנדרשת בתקופה זו -אספנו
לעלון זה.
עם סגירת הגיליון עדיין לא התקיימו הבחירות.
אך כשהעלון יופץ נהיה כבר אחריהן .היש מקום
לתקווה?
ובין לבין יש בעלון זה מרוח המקום .דברי
שירה והגות ,תיעוד של הנעשה על פני השטח
ומתחתיו .סיפור חיים במדור חיים בינינו ועוד
ועוד.
קריאה מהנה ומחוברת.
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בברכת חג שמח ,שנצא כבר לחורין!
חברות צוות העלון :לילך ,אפרת ,יונה ומירב

צילום :חני מנהיים
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דברי ההנהלה  /רגע של שיר
גילגולם של שלטים
עיסוקם של אנשים
מהנעשה בנעורים
חדר מוזיקה
מהנעשה בתרבות
שמיכת הטלאים
משהו קטן וטוב  /ברכות
מחוות פורים
רגע של שיר
חיים בינינו
מדברי לילך בן-דרור
מהנעשה בגלריה
פגיעה מינית בגברים
מכתב תודה מבית אפל
עם זכרם
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דברי הנהלת האגודה
תושבי רמות מנשה היקרים,

פיתוח סביבת שער הקיבוץ ,הרחבה והסדרת
עמדות האשפה בהרחבה ,סיום פרויקט שמיכת
הטלאים ותלייתו בקומה השנייה של חדר האוכל
אחר כבוד ,ולאחרונה אף התחלנו במהלך שילוט
הרחובות והשבילים שעושים עוד יותר סדר
בבית של כולנו .אנחנו מאחלים לכולכם ימים של
בריאות טובה ,הנאות ,יציאה מעבדות (לקורונה
והמגבלות) לחירות של חגיגות במשפחה עם
חברים ובקהילה בצורה החיובית והשמחה
ביותר.

בסוף ימים היסטוריים וחד פעמיים של מגיפה,
בידוד ,תחלואה והרבה זמן משפחתי ואתגרים,
אנחנו בדרך ,גם כקהילה וגם ברמת המדינה,
לצאת לאביב חדש של פריחה וצמיחה.
אנחנו ,בהנהלת האגודה הקהילתית ,עשינו
וממשיכים לעשות ככל יכולתנו לשמור על
השפיות ,הסדר והארגון יחד עם אופטימיות וחיי
קהילה גם מרחוק.

מאיתנו חברי הנהלת האגודה-

ניצלנו את השנה האחרונה לקדם הרבה סוגיות
תשתית כגון שיפור גן המשחקים והצללתו,

ׁירת ַמיִם /
ִש ַ
וַאֲ נִ י י ַָד ְע ִּתי ּכִ י ּגַם ִאם
יְבַ ְּקעּונִ י
ְוי ְִת ְּבעּונִ י
ְוי ְַט ִּביעּונִ י
ַוּיַּכּו ְוי ְַחצְ בּוִּ ,בי
ּובאַ ְבנֵי הַ ָּמקֹום,
ְ
ְויַחֲ צּו ִּבי ּבֶ חָ ָרבָ ה
ַו ַּיעֲׂשּו ִּבי ְּתהֹום ַרּבָ ה,
אָ ׁשּוב וְאֶ ְהיֶה
וְאֶ נְ ּבַ ע וְאַ ְרוֶה
וְאֶ ְׁשּפַ ע וְאַ ְׁש ֶקה
וְאֶ זְ רֹם
וַאֲ ַׁשּפֵ ְך ּכְ נָהָ ר
אֶ ל ֵמי ֶק ֶדם,
ּכָל עֹוד ַמיִם
ִּבנְ חָ לַ י.
וְהָ יּו י ַַּמי ַר ִּבים.

רועי מלמד ,עמית כץ ,הדס הלוי הייטנר ,קוקי
לזר ,רחל ברק ,ורדה קליין אסתר אלחנתי ויעל גל

לילך ערמוני שמעוני
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גילגולם של שלטי הרחובות ברמות מנשה
קוקי לזר
לפני כ-
 6-7שנים,
אחרי כמה
שנים טובות
של ביצוע
ההפרטה
בקיבוץ ,וקצת
אחרי סיום
פרויקט שדרוג
התשתיות
וקליטת תושבי
ההרחבה ,פנה
אלי יחזקאל
שלומי עם רעיון מהפכני :חייבים לקדם נושא
חשוב!!! -צריך לתת שמות לרחובות היישוב.
דבר שגם יקל על הסבר לנהגי המשלוחים ,גם
יעזור (שלא נדע )....בזמן שנדרשת הגעה של
אמבולנס או מונית ועוד .אני הייתי רכזת תרבות

בימים ההם .ברור שהבנתי שדבר זה נחוץ וחשוב
מאוד ליישוב בתהליך התרחבות כמו רמות
מנשה .השאלה הייתה איזה סוג שמות לבחור:
פרחים ,ציפורים ,אזורים ,או שמות מקומיים
שלנו? כמובן שגם התהליך היה חשוב.
יחזקאל הגיע עם רשימה ראשונית .אם זכור
לי נכון השמות היו קשורים לגרעיני העלייה
ומדינות המקור של חברינו .לקראת חג 68
לרמות מנשה ,נוצר צוות קטן מתוך צוות החג
שהתעסק בתהליך קבלת רעיונות לשמות
ואחרי זה גם בתהליך הבחירה .בצוות היו דקלה
שני ,רעות קדוש ,ניצן פפו ,מיכל טרטצקי ואני
(מתנצלת אם שכחתי מישהו .)....דבר ראשון
הזמנו את הציבור להציע שמות לפי מספרי
הכבישים במפה .הכנו רשימות של השמות
שהוצעו ובחג הקיבוץ היה קלפי חגיגי לבחירת
השמות .לפי דירוג כמותי ,יצרנו את מפת
הרחובות עם השמות .כסיום לתהליך ,היה קלפי
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אשרור למפה כולה וכך נקבעו
סופית כל שמות הרחובות
והכיכרות של רמות מנשה.

בצוות של בחירת העיצוב הסופי היו:
דוד אלחנתי ,נאווה דאהן ,יעל גל ואני
(קוקי) .בסופו של דבר ,ובעיצומה של
שנת הקורונה המשוגעת ,נשאר קצת
תקציב והתחלנו בתהליך הראשוני:
שילוט לרחובות (במקביל לעבודה
מצוינת של הראל מזור וגליה מזור
בהכנסת כל הנתונים לווייז לנוחיות
כל התושבים והנהגים).
בהמשך יגיעו כמובן שילוט עסקים
ברור ומעוצב בכניסה ליישוב ,שלט
תרבות חדש ושלטי הכיכרות.
אני מרגישה גאה ומרוצה מאוד מהתוצר ,אך
לא פחות מהתהליך שהיה .היה ארוך יותר
מהמצופה ,אבל אולי דווקא זה מה שגורם
לסיפוק גדול יותר.

כל זה היה בדיוק בתקופת
סיום עבודתו של יזהר כמנהל
האגודה הקהילתית וכניסתה
של יעל גל .משם התחלנו
לחשוב איך מתרגמים את מפת
השמות לשילוט בשטח היישוב.
התהליך היה ארוך .תקציב לא
ממש היה ,וזה היה די מתסכל.
הזמנו כמה וכמה יועצים
חיצוניים ,יוצרי שילוט עם ניסיון רחב ביישובים
כפריים ,הקמנו צוותים פנימיים ,שיתפנו את
צוות שפ"י דאז ,ועוד ועוד ....עד שהגענו לרעיון
מוגמר (חלק מהעקרונות המנחים היו :עיצוב
ייחודי לרמות מנשה ,שלטים ברורים ,לא בולט
מדי ,לא עירוני מדי ,כמה שיותר כפרי ,שלא
יפריע לסביבה ,עמידים לאורך זמן ,מעט תחזוקה
וכו').

צילומים :דניאלה פרנס
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עיסוקם של אנשים
שמעה וכתבה לילך ערמוני שמעוני

הראל מזור – מתכנת ובעל מיזם למיפוי מסלולי טיול
נפגשתי עם הראל בעקבות מידע שהגיע לאוזני
על אפליקציה למיפוי מסלולי טיולים שהוא
מיוזמיה .לשמחתי ,בתור מישהי עם רקע
טכנולוגי וחובבת טיולים ,הצלחתי להבין את
רב המושגים עליהם דיבר ,אבל גם זה עד גבול
מסויים .ובכל זאת ,החלטתי לתת לזה צ'אנס
ויצאתי נשכרת!

הלימודים .בסופו של דבר במרוצת השנים אני
יותר מתכנת ופחות פיזיקאי.
מאז הלימודים ואחריהם עבדתי בחברות שעסקו
בתחום של מוליכים למחצה (סמי קונדקטורז)
– תחום שבו מייצרים את כל החכמה מאחורי
המכשירים האלקטרונים שלנו ,את הצ'יפים.
עבדתי במספר חברות כמו אינטל ,ג'ורדן ואלי,
נובה ,וכיום אני עובד בחברת  KLAבמגדל
העמק .חברה שמייצרת מכונות שמאפשרות
בדיקה של הצ'יפים :לראות שהמוצר המורכב,
שצריך להיות מאוד מאוד מדוייק ,אכן יוצא כפי
שהוא תוכנן לצאת .אני מתכנת את התהליך
של הבדיקה ,וגם את האלגוריתם לניתוח של
תוצאות הבדיקה.

מה הרקע שלך ,מה למדת?
אני מתכנת כבר הרבה שנים .למדתי בטכניון
מדעי המחשב ופיזיקה ,ותמיד אהבתי את
זה .אני זוכר שכבר בכיתה ז' יצא לי לשבת
עם אבא שלי ולתכנת .בתיכון למדתי פיזיקה
ומדעי המחשב ומאוד מאוד אהבתי פיזיקה,
אהבתי לחשוב איך העולם עובד ולמה הדברים
מתרחשים כפי שהם .כשהגעתי לטכניון ללמוד
פיזיקה ,הבנתי שאין מה לעשות בתחום
מלבד תואר שני .החלטתי להוסיף את תחום
מדעי המחשב שיאפשר לי גם לעבוד בסוף
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זה רחוק מאוד מהתחום של המיפוי.
איך הגעת למיזם שלך?
לפני  8שנים בערך ,הייתי במילואים ,וחיפשתי
מפה לטייל .אני מאוד אוהב לטייל ,זה תחביב
שני שלי .באותה תקופה הסמרטפונים רק
נכנסו למודעות ,והתחילו להגיע לתפוצה יותר
רחבה .היה לי סמרטפון עם  GPSועם המון
יכולות ,ורציתי לטייל איתו ,אבל לא היו מפות
דיגיטליות ,בפרט לא לאנדרואיד .אז חפרתי
וקראתי באינטרנט ולא מצאתי שום דבר שפותר
את זה .מכיוון שאני מתכנת ,אמרתי לעצמי
שאפשר לעשות משהו עם הידע שיש לי .תוך
כדי החיפוש באינטרנט ,מצאתי עוד בחור
שחיפש לעשות בדיוק את אותו דבר ,שמו זאב
שטדלר .התחלנו להתכתב ולעבוד על זה יחד.
באותה תקופה היתה אפליקציה בטלפון
שאיפשרה לקחת קובץ של מפה ,להציג אותו
על הפלאפון ובעזרת ה  GPSלראות איפה אתה
נמצא על המפה .זה כבר שלב אחד הרבה יותר
משמעותי ממפות סימון שבילים מנייר שבהן

עלון רמות מנשה | מרץ 2021

קשה מאוד להבין איפה אתה בדיוק נמצא
בשטח .ברגע שיש לך מפה בפלאפון ,והמפה
מאוכנת ,אז אתה פשוט רואה איפה אתה נמצא.
לקחנו את הקובץ של המפה ,שמנו בתיבה
להורדה ,פרסמנו בפורומים של משתמשים
והתיבה נחסמה די מהר ,כי היו יותר מדי
הורדות .הבנו שאנחנו כנראה עושים משהו טוב,
והתחלנו להרחיב את היכולות של הפרוייקט.
בנינו אתר אינטרנט עם המפה ,שמנו קובץ
להורדה שמאפשר להשתמש במפה ,והסברים
להורדה .בשלב כלשהו הצטרף אלינו בחור שלישי
בשם גיא שחר ,וכך יצא שאנחנו מכסים בצורה
די נרחבת את תחום פעילויות השטח :אני מטייל
רגלי ,זאב ג'יפאי ,וגיא רוכב אופניים.

על המפה ושולחים בווטסאפ או במייל כקישור.
מקבלים מפה דינמית ,שאפשר לפתוח אותה
בטלפון ,אפשר להפעיל  GPSולראות את
המסלול.
אלו מפות מאוד טובות ,לדעתי אין דבר כזה
בארץ ,וזה בחינם .גם מבחינת איכות המפה
אין לנו תחרות .בהרבה אפליקציות גאוגרפיות
יש מפות שהן בעצם תמונות (ראסטר) ,ואז
יש גבול לחדות התמונה .כשמגדילים עד גבול
מסוים הן מאבדות את החדות שלהן .לנו יש
מפות וקטוריות ,שבהן המידע נמצא על הטלפון
והטלפון מצייר אותן באופן דינמי ,ואז יש לך
חדות אינסופית של התמונה .ביחס למה שהיה
לנו קודם ,זה שמים וארץ.

איך המפה הזאת מתעדכנת ,איך מסומנים כל
השבילים?
אחד הדברים המיוחדים במפה זה שכולם יכולים
לערוך אותה .כל אחד שמטייל בשטח יכול
לסמן ולהקליט את המסלול שלו ואז להעלות
את זה לאתר .אז המפה הזו ממשיכה להיווצר
ולהתעדכן כל הזמן.
לפני שנתיים ,יצאנו עם אפליקציה ,ואפשרנו
לאנשים להוריד את המפות לשימוש לא
מקוון ,כי בהרבה מקומות שאתה מטייל בארץ
אין קליטה וזו אחת הדרישות הכי בסיסיות
מאפליקציה כזו.
אחת החוזקות של הפרוייקט הזה היא היכולת
לתכנן מסלולים .זו מפה מאוד פשוטה לקריאה,
הרבה יותר מתצלומי אויר למשל .אפשר לראות
בה את השבילים שקיימים בשטח ,בהנחה
שמיפו אותם ,אפשר לתכנן עליות ,ירידות ,בכמה
קליקים ,וזה היום אחד הכלים הכי פופולריים
לתכנון מסלולים בארץ .למיזם קוראים Israel
 hiking mapוכולו מבוסס על התנדבות .זה מאוד
קהילתי ,ויש המון פירגון...

ובעצם בזכות זה גם הגעת למיפוי של כל
הרחובות כאן ברמות מנשה?
זה לא קשור באופן מיידי .אבל בגלל שכל נושא
ה ( GISמערכות מידע גאוגרפיות) יחסית מוכר
לי ואני יודע להחזיר למפה מידע שאני אוסף
בשטח ,אז כל מה שהייתי צריך זה רק שווייז יתנו
לי הרשאות לערוך ולהוסיף .הגעתי לזה במקרה,
כי כשעברנו לכאן לפני קצת יותר משנה ,כל מיני
אנשי מקצוע ושליחים היו צריכים להגיע ,והייתי
צריך לעמוד בטלפון ולהסביר להם באיזו כיכר
לפנות וכמה בתים לספור ,זה גזל ממני שעות!
כשהבנתי שהגדירו כאן שמות רחובות ,הבנתי
שפשוט צריך להכניס הכל לווייז .היה תהליך
די מורכב מול המועצה אבל היום כל הרחובות
מצויים גם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ועקרונית אפשר להוסיף אותם לכל אתר שיש בו
רשימה של שמות הרחובות.
אז היום ,הרבה בזכות הראל יש אפשרות
קלה ונוחה להגיע לכל מקום .גם ברגל ,בזכות
המפות של הראל ,וגם באמצעות וייז ,בזכות
הנתונים שהראל הזין למערכת .תודה הראל,
על שירות נהדר לקהילה!

אז אם למשל פונים אלי אנשים ומבקשים
לדעת לאן לטייל כאן באזור ,זה יכול לעזור?
זה בדיוק מה שזה מאפשר .עושים כמה קליקים
6

עלון רמות מנשה | מרץ 2021

על הנעשה בנעורים בשנה האחרונה
עוזי ליונבך ,מנהל החח"ק

השנה האחרונה הייתה שנה מורכבת ומאתגרת
עבור בני הנוער .המאבק בקורונה ,הסגרים,
ההגבלות על ההתקהלות ,החשש מפני
הידבקות והדבקה ,סגירת בתי הספר והמעבר
ללימודים בזום ,חוסר היציבות ואי הוודאות ,כל
אלה ועוד הכבידו מאוד על בני הנוער וגם על
הוריהם ,מוריהם ,והמדריכים שלהם.
ואף על פי כן – בעוד כמעט כל המסגרות
נסגרות או מתפרקות – מסגרת מועדון הנעורים
והקשר בין המדריכים לבני הנוער נשמרו ופעלו
לאורך כל השנה.
אופק לוי בתקופת הסגר הראשון ,וירדן לנגבורד
(מדריך הגו"ץ) ועמוס סוקול (מדריך הגו"ב)
בתקופת הסגר השני והשלישי ,המשיכו לפעול
ולהפעיל את בני הנוער בקיבוץ ולהעניק להם
תחושה של רצף ,שייכות ,ואכפתיות.
מגיעה למדריכי הנעורים תודה ענקית על
המאבק העיקש והמוצלח להישאר רלוונטיים
ומשמעותיים עבור בני הנוער.
ברמות מנשה יש כ –  150בני נוער מ ז' – י"ב.
להיות בקשר עם כולם ,להגיע אל כולם ולחבר
אותם אל מועדון הנעורים ולפעילויות ,זוהי
משימה "קשוחה" מאוד ,עבור שני מדריכים
העובדים בחצי משרה וברבע משרה ,על אחת
כמה וכמה בתקופת הקורונה ,ואכן ישנם בני

נוער שאינם פעילים או מחוברים.
ויחד עם זאת ראוי להעריך ולהוקיר את "החלק
המלא של הכוס":
למעלה מ  90%מבני הנוער מז' – ט' ,פעילים,
מגיעים למועדון ,ונמצאים בקשר רציף עם
המדריכים.
בקרב בני י' – י"ב ,אחוז הפעילים והמשתתפים
נמוך יותר ,בצורה משמעותית ,אך מרביתם
שומרים על קשר עם המדריך וחשופים למידע
ולתכניות המוצעות להם ,וגרעין הפעילים -
עקבי ,יוזם ,ומוביל.
כידוע ,בחינוך החברתי-קהילתי ,המדדים
להצלחה אינם בהכרח כמותיים – אלא
איכותיים.
למשל :כאשר נער שהיה במשך תקופה ארוכה
בודד ומחוץ למעגל החברתי ,מצטרף מחדש
אל הקבוצה ,בעידוד המדריך ,ומוצא בה מקום
ויחס חם ומחבק .או כאשר נערה הזקוקה לאוזן
קשבת והכוונה מנהלת עם המדריך שלה שיחות
נפש ארוכות אל תוך הלילה .וכאשר קבוצה של
נערים ונערות מעצבת מחדש את פני המועדון
בציורי קיר נפלאים – לא רק התוצאה קובעת,
אלא התהליך ,ותחושות הסיפוק והשייכות
המתלוות לעשייה.
אלה ועוד קורים בנעורים לעתים קרובות -יום
יום.
החלק הארי של העשייה ,ושל התהליכים
החינוכיים והערכיים בנעורים ,הוא סמוי
ומתרחש מתחת לפני המים .החלק הגלוי של
העשייה בנעורים הוא רק קצה הקרחון.
אני מבקש לנצל במה זו כדי לשתף את
הציבור בחלק מהעשייה הגלויה והמבורכת
בנעורים:
• שיפוץ ,צביעה ושידרוג המועדונים והפיכתם
למקום מאיר עיניים ומזמין.
• פרוייקט "הסלע הגדול" (ותודה ליובל פלג
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שהוביל את הנערים המתנדבים).
• פרוייקט "גן חושים" עם צוות הנוי
• הקמת פינת פוייקה פרחונית (שזכתה במקום
הראשון בתחרות בין חברות הנעורים מיישובי
המועצה ובפרס נאה).
• התגייסות בני הנוער לסייע להורים המתנדבים
במסגרת המענה הקהילתי בתקופת הסגר.
• פרוייקט איסוף בגדים יד שניה במטרה לתרום
לנזקקים.
• מפקד אש בחנוכה.
• עבודת בני נוער בתרבות ובחינוך.
• התנדבות בני נוער ב"שבוע מחנה" בחופש
הגדול של התלתונים.
• ערבי בריכה ,ערבי פויקה ,ערבי גיבוש ,ערבי
אוכל לסוגיו.
• שבוע בלתי צפוי
• פעילות גיבוש בסגנון  ODTעם נמרוד ברניר
• הרצאה בנושא אלכוהול בזום לנערים ולהורים.
• פעילות השומר הצעיר עם רכזת הקן (זואי
הנהדרת ,שהפכה להיות גורם משמעותי בצוות
הנעורים) והמד"צים (נעמה הרץ וגיא בן יוסף –
תודה!!) ,לכיתה ז' וכיתה ט'.
• טורנירים שונים (טניס שולחן" ,ארץ עיר",
ועוד)..
• ערב ניקיון של כל
המועדון.
• פעילות "הכל הולך "
• הקמת "לוח ימי
הולדת" וציון ימי הולדת.
• מפגש עם השוטר
הקהילתי
• שיח עם נציגי הורים
ונערים בנושא "הזולות".
• מפגש עם נציג הקהילה
הגאה
ועוד ועוד..

חופשת הפסח בפתח ,ואיתה הקלות במגבלות
הקורונה ,המאפשרות לנו לקיים פעילויות רבות
משתתפים (בזהירות ואחריות – כמובן) ,וגם
לנסוע לטיולים ואטרקציות מחוץ לקיבוץ.
עד כמה שאולי זה יישמע מפתיע באזני חלקכם–
האתגר שילווה אותנו בהמשך השנה וגם בשנה
הבאה הוא – איך להעניק תשומת לב ומענה
מותאם ומספק לקבוצה הגדולה מאוד של בני
נוער פעילים ומשתתפים בגו"ץ (כ – .)!70
נראה שהפתרון הטוב ביותר הוא הגדלת צוות
ההדרכה .על כך עוד נדון בהנהלות החינוך
ובמוסדות הקהילה.
ולסיום – מדי פעם עולות תהיות לגבי הנוער
שלנו :מה קורה עם בני הנוער? מה מעסיק
אותם? האם הם שומרים על עצמם? או חלילה
"הולכים לאיבוד"? ועוד..
אני רוצה להגיד (ושבני הנוער ישמעו) :יש לנו
נוער מצוין! פעיל ,ערכי ,תורם לקהילה ,מעורב
ומשפיע .תודה לכם.

שיהיה לכולנו חג אביב שמח
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חדר מוזיקה
מירב מינקס
עם תחילתה של מגיפת הקורונה הכריז ארגון
הבריאות העולמי על דרישה לריחוק חברתי.
במרץ  2020שונתה ההגדרה והפכה לריחוק
פיזי .להבדיל מהריחוק הפיזי ,מבחינה חברתית
אנחנו צריכים להיות קרובים אחד לשני יותר
מהרגיל ,הן מבחינה משפחתית והן מבחינה
קהילתית כיוון שדווקא בישובים כמו שלנו ,אנו
מודעים לכוחה הרב של הקהילה באחדותה
והתגייסותה למען תושביה.
לפני כ 4-חודשים חברו יחד  2תושבי רמות
מנשה בכדי לתת מענה מסוג זה לאוכלוסיית
הנעורים ברמות מנשה .תקופת גיל ההתבגרות
מאופיינת בסערות רגשיות ,שינויים קיצוניים
ותכופים במצב הרוח ,בדיקות יחסים בתוך
מעבדה חברתית ובניית זהות .זוהי גם תקופה
בה פוגשים בני הנוער את היכולות ,המגבלות
והייחודיות שלהם.
ההכרה בכוחה המרפא של המוסיקה והעובדה
כי היא מהווה ערוץ תקשורת לא מילולי מצוין-
הביאה להחלטה להקים מקלט מוסיקה ,שיהווה
מפלט ואמצעי בתקופה מאתגרת זו.
מרגע ההחלטה ועד ההקמה הדרך הייתה

קצרה .כאן בא לידי ביטוי חוזקה של הקהילה
בהתגייסות שלה למטרה משותפת -יו"ר
האגודה ,יעל גל ,התגייסה להגשמת הפרוייקט
ודאגה למציאת מקום ועזרה בהקמה ,אנשי
הישוב התגייסו ותרמו כלי נגינה ,ריהוט
ואמצעים אחרים שנדרשו לבנייה ,מפעל חיצוני
תרם פתרונות אקוסטיים מדהימים ללא תמורה
ונעמה יחזקאל ניצחה על עיצוב המקום.
כל פעם נפגשו מספר מצומצם של נערים לעבוד
על פרויקט אחר בהקמה -צביעה ,בניה ,ציפוי
הקירות ועוד.
המקלט ,שנמצא בסמוך לבית מוסדות ,עתיד
לשמש את נערות ונעריי הישוב כמו גם את
כלל התושבים .בימים אלו מוקם ממשק
לרישום מקוון באתר האינטרנט של הישוב .אנו
תקווה שבסיום עידן הקורונה ,כשגם הריחוק
הפיזי יסתיים ,יאפשר המקלט הקמת הרכבים
מוסיקליים חדשים ,למידה והנאה משותפת ,כמו
שרק מוסיקה יכולה לתת.
כפי שאמר ויקטור הוגו:
"מוזיקה מבטאת את אשר לא יכול להיאמר
במילים ואינו יכול להיות מושתק"
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סיכום תקופתי מתחום התרבות
דקלה יחידי ארגס
חודשים ינואר -מרץ היו לא פשוטים
גם הם..
המדינה נכנסה לסגר
לתקופה של שבועיים
שהתארך עד כמעט
לחודשיים .חג ט"ו בשבט
עלה על הפרק .התגייס
צוות צעיר ,מגובש ופורה עם
רעיונות ויוזמות מבורכות.
לבסוף ,הוחלט לערוך פעילות
פנימית ,קהילתית וללמוד על
הבית שלנו דווקא בתקופה
שכזאת .לכן ,דיקלה ולבנה
שני צילמו וערכו לנו סרטוני
ליקוט ובישול נהדרים מהצמחים
המקומיים .צוות ט"ו בשבט הכין
פעילות אשר עונה לכל צרכי
הקהילה ,מילדים ,צעירים,
משפחות וותיקים .חולקה מפת
עצים כאשר לכל עץ יש סיפור
מאחוריו .הפעילות התקיימה
ביום שבת ונמשכה לאורך כל
הסגר וכל מי שחפץ יכול היה
לעשות את הפעילות בזמנו
החופשי .תודה ליונית
קדוש ונאווה
דהאן שסייעו
בסיפורי
העצים ומפת
מיקומם.
בנוסף ,תוכננה
בניית ספסלי
קק"ל ומיקומם
באזור התלתונים,
אך לאור מצב
הסגר וההגבלות

נאלצנו לדחות זאת ונקיים את הבנייה
בהזדמנות הבאה.
תודה רבה לכל צוות החג והתורמים
להצלחתו ,הייתה אווירה מעודדת,
שמחה ובהחלט מחברת.
משם המשכנו אל חג פורים ,האם
בכלל יאשרו לקיים חגיגות? כן או לא
עוצר לילי ,סגר ועוד החלטות אשר
לא היו ברורות .התגבשנו צוות
פורים והחלטנו שכן נקיים את החג
בשבט
לילדים ,אך שבוע לאחר התאריך
ט״ו
המקורי ,על מנת שנוכל להיות
פחות מוגבלים .הגיעו אלינו צמד
לוליינים הנקראים "החנונים" .התפזרנו ועברנו
בשש תחנות כאשר בכל תחנה
קפסולה של  20איש .החנונים
נתנו הופעה מדהימה והיה שיתוף
פעולה מהקהל .הילדים היו
מאושרים ושמחים ודושנו בתופינים
שעשו טוב על הלב .בנוסף ,ערכנו
החלפת סלי פיקניק שעודדה
משפחות לצאת החוצה ולהתפנק
במארז טעים עם חשיבה על משפחה
מהקהילה .המשפחות אשר השתתפו
זכו ונהנו מאוד מהתוצרים ובעיקר
מהמפגש .יחד עם זאת היינו שמחים
ט״ו
בשבט
לראות שיתוף פעולה והשתתפות
קהילתית רבה יותר.
אני רוצה להגיד תודה רבה לצוות פורים ולכל מי
שהיה מעורב בהצלחת חג זה.

יום

בחודש מרץ מציינים את יום האישה הבינלאומי,
מפורום התרבות עלה כי יש לחגוג ולציין מועד
זה גם בקהילת רמות מנשה .לשם כך גוייסו
כוחות מקומיים להעברת שיעורי עיצוב,חיטוב
ויוגה ,חולקו מתנות קטנות  ,שייקים ,יוגורטים

האשה
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וליוותה את האווירה מוזיקה טובה .כמות המשתתפות לא ענתה על
הציפיות וחשנו פיספוס קהילתי מאוד גדול.
תודה לכל מי שתרמה מזמנה ולכל מי שגרם לאירוע להצליח.
מאוד נשמח לדעת מה הצרכים ומה היינו רוצים בתור קהילה לקבל
ולקחת חלק בתרבות.

ט״ו

בשבט

ביום האי
שה נשלחו
למ
מגשי פירות
כלולים ובי
ת הרקפות
מו
ע
ד
ה
הנהלה

שמיכת הטלאים
זיו עופר
בקיץ האחרון ,סוף יולי
 ,2020חיפשנו דרך
יצירתית לציון חג
הקיבוץ ה .-72
האתגר המרכזי היה
– איך יוצרים חיבור
קהילתי בזמן הנחיות
לריחוק חברתי?
נוכחתי לדעת
שכשמחפשים דרך
יצירתית ,כדאי
לפנות לאביבה טלמון.
פניתי לאביבה והצגתי בפניה את הרעיון.
וכך ,במהלך שיחה קצרה ,הרעיון המופשט הפך
למשימה מוגדרת.
אביבה הגדירה את הנושא ליצירה ונתנה לו שם:

"רמות מנשה – הבית שלי".
הנושא היה פתוח לפרשנות חופשית של
היוצרים ,בתוך פורמט מוגדר .הגדרנו חומריות,
צבעוניות ואפילו דרך עבודה המותאמת
להנחיות.
רכשנו חומרים :לבד ,דבקים וחרוזים והכנו מהם
ערכות יצירה ,אותן חילקנו לכל משפחה/בית אב
שרצו בכך.
יצאנו לדרך וההיענות הייתה מדהימה! היצירות
המשפחתיות התחילו להיאסף...
בשלב הזה הגדרנו שבד קנבס מתוח על מסגרת
עץ במידות  100*180ס"מ ,יהיה הפורמט שיחבר
בין היצירות.
לאחר שהושלמה מלאכת הדבקת היצירות על
הקנבסים ,צולם סרטון יפהפה של היצירה ,ע"י
זיו ברק.
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הסרטון הציג למעשה את הפרויקט לציבור
במסגרת חג הקיבוץ ה  126 .72משפחות
לקחו חלק בפרויקט
ונדרשנו לשטח של 10.8
מ"ר לתצוגת "שמיכת
הטלאים" המלאה!

הטלאים" תפסה מקום של כבוד בצדו השני של
קיר חדר האוכל הנושא את פסלו האלמותי
של לאו פלטאו ז"ל .השלמת הפרויקט
ותלייתו בחדר האוכל מרגשים במיוחד
עבורי .אני מרגיש שזו מתנה לכולנו ,בה
זכיתי לקחת חלק פעיל.
באופן סמלי ,תליית יצירה קהילתית
משותפת שכזו בתוך מבנה הציבור המרכזי
שלנו,
במבואה ,שלא זכתה לעדנה מחודשת כבר
שנים ,ועוד בתקופת קורונה ..מרגיש לי
כמו ניצחון מתוק!

אמנם הושלם הפרויקט,
אך היכן תוצג היצירה??
כחצי שנה "נחו"
הקנבסים בביתה של
אביבה,
בעוד הנהלת האגודה
בחנה הצעות למסגור
ועלויות ייצור והתקנה.
בשל רגישות החומרים
לתנאי חוץ ,נדרשנו להציב את
היצירה בחלל פנימי.
לאחר סיור עם מירי ורנר הוחלט
שהיצירה תוצב במבואה
העליונה של חדר האוכל.
לשמחתי קיבלתי את המנדט
לתכנון ,ייצור והתקנת
מסגרות הוויטרינות
ל"שמיכת הטלאים".
העבודה הושלמה בתאריך
.10/2/21
רק בשעת לילה מאוחרת ,בדרכי הביתה ,אחרי
תליית המסגרת האחרונה ,קלטתי ש"שמיכת

אני מאחל ש"שמיכת הטלאים"
תהיה האקורד הראשון
בחידוש ושדרוג מבנה חדר
האוכל
כזה שיפיח רוח חיים רעננה
המתאימה לרמות מנשה היום.
בדמיוני אני רואה את "בית העם"
שלנו מתוחזק ,מצוחצח ,מעוצב
וזוהר ,מהווה מקום מפגש חברתי
ותרבותי נעים ואיכותי לרווחת כל
קהילת רמות מנשה.
ואומר – אמן.
תודות:
• אביבה טלמון – על הרעיון ,הליווי ,הנדיבות,
המקצועיות והתוצאה המרהיבה.
• יעל גל והנהלת האגודה – על המימון
והפרגון ,בלעדיכם זה לא היה קורה!
• דקלה ארגס – על השותפות בהשלמת
הפרויקט ,במהלך החפיפה בינינו.
• זיו ברק – על הסרטון ,העריכה והנכונות
להתנדב.
• מירי ורנר – על איתור המקום הנכון
לתליית היצירה.
• לכל המשפחות שלקחו חלק ,לאיקה אביתר
וכל המתנדבים שסייעו לחלום להתממש.
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ביקרתי בתעסוקון בפורים ,לאחל חג שמח
לחברינו הוותיקים.
פתאום פרצו לחדר החבר'ה ממגלן ,כולם מחופשים בתחפושות מלאות ומגוונות,
ליצנים ,גזר ,סיני ועוד ,ובידיהם צלחת ענקית של משלוח מנות צבעונית ,עם אוזני המן,
שוקולדים ,סוכריות וכל טוב .ההפתעה היתה משמחת ומרנינה .הצטלמנו ביחד.
כן ירבו כמותם!
אמנם זה לא חדש ,מגלן כל חג זוכרת את ותיקי הקיבוץ ,אך כל פעם זה מקסים מחדש!!!

ברכות
למשתחררים
מצה״ל

ברכות
למתגייסים
לצה״ל

נועה ומאיה לוי
מתן ינקו
מיו פרננדז
תומר ברסילוב

עמית יניב

ברכות לנופר ויניב פיאררט
לרבקה והמשפחה,
להולדת הבן הנכד – אדר
13
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ניסינו ליצור עלון מיוחד לפורים,
וביקשנו מהציבור להצטלם
כמחווה לתמונה/יצירה/אדם.
לפניכם היצירות הנהדרות
שהגיעו למערכת.
מעיין עמק

ה אלימלך ו

מאי

ענבל

אייזנפלד

גילה רון

לילך ערמו

ני שמעוני
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יסן /
כְ בָ ר נִ ָ

לינה בלונדר

נִ יסָ ן ּבַ ּפֶ ַתח
אֲ ִביב ְּפ ִריחָ ה

ְּפ ָר ִחים ַרחֲ ֵׁשי אָ ִביב ִלנְ ּגֹוס        
ּכָל ּפָ רּור חַ ּיִ ים

צָ פּוי סֶ גֶר ּבַ ּסֵ ֶדר                                                                              חֹופֶ ׁש
                  וַאֲ נִי ּ                                                                              בַ ּפֶ סַ ח הַ ּזֶ ה
ּ                                                 פ ַתח לָ נּו                       .....
ְ
ּכְ מֹו עֵ ץ ּבַ ַּׁשּלֶ כֶת ָוכֹל       
לֹותיי ִמ ְתלַ עַ ְל ִעים
נֹותיי זְ רּויֹות ִל ְמ ַרּגְ ַ
ּתֹוכְ ַ
ְלכָל רּוחַ
            ז ָָרה ְלעַ צְ ִמי
טּומים
וְעַ נְ פֵ י ְק ִ
ׂשֹורגֹות ּפֹונֹות לַ ּתֹוהּו
י ַָדיִים ְמ ְָמבַ ְּקׁשֹות ִל ְפרֹוץ אֶ ת הַ ִּת ְק ָרה ֵמעַ ל
                                   נִ יסָ ן ּבַ ּפֶ ַתח
                                         חַ ג הַ ִּׁש ְחרּור
ּוכְ ֶנגֶד עֶ ֶׂשר ַמּכֹות
אֲ נִ י ְמבַ ֶּק ֶׁשת ִמנְ יַין ִמ ְׁשאָ לֹות :
ּפֹורט הַ חּוצָ ה
ִל ְבעֹוט ְּבנַעַ ל ְס ְ
עֹוררּו
אֶ ת ּכָל הַ ֵּׁש ִדים וְהַ ַּמּגֵפֹות ֶׁש ִה ְת ְ
ִ                                                ל ְפרֹוחַ
לָ צֵ את ִל ְראֹות ְּתכֵלֶ ת וְחַ ָּמה
וְׁשּוב ְל ִה ְת ַרּגֵׁש ִמּי ִַּקינְ ּתֹון
נִ יּצַ ת הַ ָּתפּוחַ
ֵריחֹות הָ אֲ ָד ָמה
הֲ מּולַ ת יְלָ ִדים ּבַ ּכִ יּתֹות
אֲ נ ִָׁשים ּבַ חֲ צֵ רֹות ְל ִה ְתחַ ּבֵ ר
ְלׂשֹוחֵ חַ ְּבקֹול
יּלים עֹוד יֵׁש צְ ִליל
ְל ִהיּוָוכַח ֶׁשּלַ ִּמ ִ
ל ֹא ִא ְיּלמֹות
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חיים בינינו :חיים לינטרנרי
שמעה וכתבה :יונה גור

חיים נולד ב  1938בעיר אנקונה שבאיטליה,
על שפת הים האדריאטי ,מול מה שהיה פעם
יגוסלביה .עיר המונה( ,גם אז) כ 100,000
תושבים .בן רביעי
במשפחה .חיים נולד
כתאום ,אך אחותו התאומה
נפטרה בראשית חייה.
אביו היה סוחר מוצלח
למדי ,והמשפחה לא סבלה
ממחסור .אמו היתה עקרת
בית ,אך עזרה גם היא
במסחר .כשפרצה מלחמת
העולם השנייה ,והוא בן
שנה ,נמלטה משפחתו
להרים ,והסתתרה שם בכפר
קטן ,פטרנו שמו ,בו האיכרים
קיבלו אותם ,הסתירו אותם ודאגו
לכלכלתם .חיים לא זוכר את שנות
המלחמה .עבורו אלה היו שנות
הילדות הצעירה ,שנים רגילות.
שושנה מזכירה שבמהלך המלחמה
הוא הוסתר במנזר ,אך חיים אומר
שלא מצא סימוכין לכך.
עם תום המלחמה ירדו מההרים
16

אל העיר פורטו רקנטי ,עיר אחרת באותו אזור.
משם הוא זוכר שתי מורות צעירות שלימדו
אותו קרוא וכתוב .אביו חזר לעבודה במשנה
מרץ .יותר מאוחר הם חזרו לעירם ,לביתם ושם
הלך לבית ספר יסודי .אך לא סיים .היה לו קשה
להתרכז ולהתמיד בלימודים .כל מה שהוא יודע,
הוא מדגיש ,למד לבד .הכל .הוא השתלב בעבודה
כבר מגיל צעיר .עבד בשליחויות .בשלב מסוים
הוא נשלח ללימודי מוסיקה ,ואת זה הוא כן אהב.
כלי הנגינה שלו היה אקורדיון ,ובזה התמיד .זכור
לו אירוע ששכניהם התלוננו על נגינתו וקראו
לעברם" :יהודים מלוכלכים" .המשפחה פנתה
למשטרה וזו מצידה קבעה שמותר לנגן עד
 24:00בלילה .היה זה ניצחון קטן אך עלבון גדול.
בשלב מסוים שלחה אותו הקהילה היהודית
ללמוד בבית ספר אורט במילנו ,שם למד
מכונאות כשנתיים .באותה תקופה
הצטרף לפעילויות שאירגן השומר
הצעיר ,ובמסגרתן יצא למחנות
בהרים .לשם היו מגיעים שליחי
עליה מישראל ,שלימדו שירים,
ושמרו על החינוך היהודי.
כשחזר מהמחנות ,בערך בגיל
 ,16נהיה למדריך בעצמו ואירגן
פעילויות במסגרת הקהילה
היהודית .כך הגיע גם להכשרה
לחיים בישראל .הכשרה של שנה
בפיזה ,באדמות שהיו בבעלות
אגרונום יהודי בשם פרופסור רקח.
שם עבד בכל מיני מקומות :היה
אחראי על הרפת ,על גן הירקות.
החיים שם מומנו ע"י נדבנות
יהודית.
בהכשרה התגבש גרעין עליה
לישראל ,שהורכב מצעירים משוויץ,
מאוסטריה ומאיטליה ,ששפתם
המשותפת היתה העברית ,אותה
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למדו יחד .בהגיע גיל הגיוס גוייסו האיטלקים
לצבא ,לשירות חובה .משם קיבלו שחרור זמני
על מנת שיתאפשר להם
לעלות ארצה .הם עלו כולם
יחד כגרעין ,באונייה ירושלים.
הם נשלחו כהשלמה לקיבוץ
ניר דוד .כעבור שנה גוייסו
כגרעין לצבא .עשו טירונות
של ארבעה חודשים במחנה
 80ונשלחו כהשלמה לקיבוץ
מגידו .גם שם שהו כשנה.
בקיבוץ מגידו היה חיים סדרן
עבודה ועבד בחזיריה .אחרי
שנה בקיבוץ הגרעין יצא
לאימון מתקדם ,אך חיים
שוחרר כי התגלה אצלו לחץ דם גבוה .הוא נשאר
בקיבוץ מגידו .אז היה לאחראי הנשקייה ,חילק
עיתונים ,עבד בפלחה.
אחרי האימון המתקדם חזרו לקיבוץ ניר דוד.
בניר דוד חיים לא הרגיש כל כך טוב ,ועזב לתל
אביב ,שם חלק דירה עם חבר איטלקי נוסף .הוא
עבד בבית חרושת אביק ,ביח"ר לתרופות ,שהיה
בבעלות איטלקי אחר .באותה תקופה שיחק זמן
מה כדורגל בבני יהודה.
הזמן הזה בתל אביב הוביל אותו
למחשבות לחזור לאיטליה .אך
בזכות שיחות עם מוריץ ,אותו
הכיר משליחותו של מוריץ
באיטליה ,השתכנע לבוא לרמות
מנשה ,ולנסות למצוא עצמו
כאן .מוריץ סידר לו חדר ,וגם
לקח אותו איתו לעבודה
בפלחה .חיים התיידד אז עם
לאו פלטאו ,ועם צייר איטלקי
שהיה אז ברמות מנשה,
ונשאר .הקיבוץ שלח אותו
ללימודי עברית בירושלים.
אז ,מרמות מנשה ,היה נוסע

לשחק כדורגל בחיפה .הקשר עם מוריץ נשאר
הדוק וקרוב עד יומו האחרון של מוריץ.
הוא חבר לצוות הדיר ,שכלל את יוז'ו,
נחמיה ורודי ,והכיר שם את שושנה,
שהיתה אז בת  ( 16שבע שנים הפרש
ביניהם) .השנה היתה  .1963כמה
חודשים אחרי כן התחתנו ואחרי
תשעה חודשים היו הורים לכרמיה.
ומאז הם נשואים כמעט שישים שנה.
אחרי הדיר עבד בפלחה ,היה סדרן
עבודה ,היה אקונום ,עבד בארד
במחלקת בדיקות .היה גם אחראי על
הכל-בו והיה נהג .תחביבו העיקרי
של חיים ,מלבד הכדורגל ,היה צילום.
הוא לבדו למד גם לצלם וגם לפתח
ותמונותיו זכו להיות מוצגות בתערוכות.
ההפרטה של הקיבוץ הביאה עליהם רווחה שלא
חוו קודם לכן.
כיום הם סבים פעילים לנכדיהם הרבים ,שכולם
ברמות מנשה :ילדיהם של יניר ,של שירלי ושל
יהל.
הם אוהבים את ביתם המשקיף בחלון גדול ,אל
הנקודה הישנה .כל חייהם הבוגרים הם נטועים
כאן ,ועדיין חיים מרגיש "איטלקי".
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אומנות הConnect before correct-
לילך בן דרור
הרבה פעמים עצוב לי על קרעים שאני רואה
נוצרים ברקמה של הקהילה שלנו.
קרעים שמכאיבים לכל הצדדים.
זה יכול להיות סביב ימין-שמאל ,מסורת דתית
מול אתאיסטית ,חיסונים או לא ,איך נכון ולא
נכון להתנהל בקורונה ,קמינים או לא ,כלבים
משוחררים או לא ...ועוד ועוד.
הווטסאפ הופך לפעמים לזירה פוגענית שקשה
לי לקרוא את הניסוחים שבה מבלי להתכווץ.

מהדעות שלהם .ועדיין .יש להם לב .יש להם
צרכים ,רצונות וחלומות בדיוק כמו לי.
אפילו במצבי קיצון ,הייתי רוצה שנדע להחזיק
בו זמנית בחוסר קבלה למעשה ,וגם ,בהבנה
עמוקה שאם מישהו פועל בדרך שבה פעל ,זו
הדרך בה הוא יכול היה לפעול באותו רגע מתוך
סך הדברים שהובילו אותו עד אליו (איך נולד ,מה
חווה ,למד ,כאבים ,צלקות.)...
המשורר האמריקאי ויליאם וודסוורד כתב:
"אילו יכולנו להגיע אל הלב החשאי של אלה
שפגעו בנו ,היינו מוצאים בחיי כל אחד מהם צער
וסבל במידה כזו שהייתה משככת כל עויינות".
מתוך הניסיון שלי בליווי אנשים בין אתגרי
החיים ,למדתי שהשפעה מגיעה אחרי חיבור.
כשרציתי לפתור לאנשים ,להראות - ...חוויתי
את הריחוק שנוצר בחדר.
היום אני שואפת לכוון את ההקשבה שלי
קודם כל להבנה של מה חשוב למי שמולי ,ורק
כשתחושת החיבור נוכחת ,נפתחת האפשרות
לחיפוש משותף של דרכים חדשות.
התפילה שלי היא שנזכור שהחיבורים בינינו
חשובים יותר מכל הדעות שלנו.
והרבה פעמים מעצם זה שהסכמנו לראות את
האדם שמולנו ,והוא אותנו ,אנחנו כבר יותר
מחצי הדרך לקראת מציאת דרכים יצירתיות
לפתרונות שלא ראינו קודם.
וגם כל זה בסך הכול דעה ,או רעיון ,שאני בטוחה
שלא כולם/ן מסכימים איתו .הלוואי שתצליחו
להישאר מחוברים אליי גם אם הרעיון שלי ממש
לא מקובל עליכם.

אז מה כן הייתי רוצה בשיח הקהילתי?
הפסיכולוג ג'רלד ימפולסקי אמר שבמצבים
כאלה (והרבה אחרים) ,אנחנו עומדים בפני
ברירה :האם אנחנו רוצים להיות צודקים או
מאושרים.
ואני אנסח את זה קצת יותר במילים שאני
מאמינה בהן :האם אנחנו רוצים להיות צודקים
או להישאר מחוברים.
מחוברים לעצמנו ולאדם שמולנו.
נראה שלא תמיד זה יכול להתקיים באותו הזמן...
אני מצליחה לזכור רק מקרים נדירים שבהם
ראיתי מישהו מהצדדים שהשתכנע מתוך
הוויכוח ואמר משהו בסגנון" :השתכנעתי ,אני
מבין שהעמדה שלך נכונה ושלי הייתה מוטעית".
אני רוצה ,ככל שאצליח (וכמובן שזה הפוך
להרגלים שלנו ותרגול אינסופי עבורי) להשתמש
בשפה של מי שבוחר להישאר מחובר.
לפני דעות ,רעיונות ,ערכים – יש פה אנשים.
יש להם לב .נכון ,הם רואים דברים אחרת ממני.
נכון ,לפעמים אני מאוד מופעלת ואפילו מאוימת

צילום :ענר דודאי
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בגלריה לאמנות שלנו (על שם לאו פלטאו וסטפי שליימר-
יניצקי) ,ממש כאן" ,מתחת לאף" אצלנו בישוב  -אין צורך
בנסיעה או מאמץ מיוחד ,מוצגת מ  13.2.2021עד ,8.5.2021
התערוכה

הגלריה
לאמנות
רמות מנשה
ע”ש
לאו פלטאו וסטפי שליימר-יניצקי

ART GALLERY
RAMOT MENASHE

״בין פרולוג לאפילוג  -סיפורי בניה והרס״
איתן בן אריה | רענן חרל״פ | אלה ננצל צימבליסטה | אמיר תומשוב

שאצרו מירי ורנר ורותי שגיא (מהישוב חרב לאת).
על דפי העלון אנו קוראות ומזמינות כל אחד ואחת ,הגיל לא חשוב ,להכנס לגלריה
(פתוח בכל שבת בין  13.00 – 11.00וגם בתאום איתנו מתי שתרצו).
בתערוכה מוצגים:
רישומים על גבי כריכות ספר
ודגמי בניינים שלא ברור אם הם
בתהליך בניה או שעבר עליהם
אסון ,של האמן אמיר תומשוב
(אדריכל במקצועו).
רישום על ניר ארוך מאד ( 8מטר)
שהוא בעצם "גרמושקה"-תכנית
הבניין של ביתה של האמנית אלה
ננצל צימבליסטה.

פרט מעבודה של אמיר תומשוב

תצלומי צבע של בית בתהליך
שיפוץ ,של הצלם איתן בן אריה.
ופסלים תלויים על הקיר עשויים
קרשי בניין ומעט קרמיקה ,של
האמן רענן חרל"פ.
מוזמנים לבוא ולהחשף
לעולמות חדשים.
מירי ויונית
עבודה של רענן חרל"פ
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פגיעה מינית בגברים
אפרת בליקשטיין ומרגה דודל
במפגש הממונות למניעת הטרדה מינית של
המועצה הועלה הנושא – פגיעה מינית בגברים.
נביא את עיקרי דבריו של ערן האן ,רכז מרכז
הסיוע לגברים ונערים נפגעי תקיפה מינית בתל
אביב.
פגיעה מינית מיוחסת כמעט תמיד לאלימות
כלפי נשים .מיתוס הגבריות מציב את
הגבר במקום שאינו חלש ואינו פגיע .גבר
מתחנך למצוא פתרון למצבי מצוקה ,לגלות
תושייה ואומץ ולהגן על עצמו ממצב לא רצוי.
הציפייה החברתית מגברים דורשת שלא יביעו
חולשה ופגיעות כי אלה "תכונות נשיות".
השפה הרגשית עבור גברים ,היא שפה אסורה
והמיתוס החברתי הזה מקשה לקבל ולעכל את
האפשרות שגבר יכול להיות קורבן של אלימות
מינית .אותה ציפייה חברתית מגברים מוטבעת
בבנים מגיל צעיר ובאה לביטוי בתרבות בדרכים
שונות כבר בגן הילדים": :ילדי הוא גיבור ונבון..
לא יבכה אף פעם כפתי קטון" .מיתוס זה ,גורם
לבנים וגברים שנפגעו מינית ,קושי עצום בפנייה
לקבלת סיוע ,בנוסף לטראומת הפגיעה.
החוק הישראלי ,לא נותן ניראות חוקית לפשע
האונס כאשר מדובר בפגיעה של גברים .על פי
החוק ,אונס הוא החדרת איבר מין גברי או כל
חפץ לגוף האשה .גבר שעבר אונס על פי החוק
עבר מעשה סדום ולא אונס .שפה שונה לנשים
וגברים בחברה שרואה את הנשים כקורבנות
ואת הגברים כתוקפים .לגבי הפנייה למשטרה,
מדגיש ערן כי זה בסדר ללכת למשטרה כל עוד
זהו רצון הנפגע ולא רצון המשפחה.
עד גיל  ,12שיעור הבנים הנפגעים מינית זהה
לשיעור הבנות .ואולם מתוך נתונים של מרכזי
הסיוע ,רק  13%מהפניות הן של בנים וגברים,
דבר המצביע על הקושי הרב שלהם לפנות
לעזרה .בנים שומרים יותר מבנות את הפגיעה
כסוד .הפגיעה מאיימת על תפיסת המגדר
שלהם את עצמם .גבר ישאל את עצמו ,מה

אינו מספיק גברי בו שהפכו למושא תשוקה
ואיווי של גבר בן מינו .החרדה גוברת כאשר
הנפגע מגיב לפגיעה ולגירוי הפיזי בזיקפה,
תופעה המתרחשת לעיתים בסיטואציות
כאלה ולכן גורמת להעצמת החרדה ,לאשמה
ובושה ומהווה     איום על התפיסה העצמית
והזהות המינית עם שאלות ופחדים לגבי
הומוסקסואליות .חוויית חוסר האונים וחוסר
השליטה שחווים גברים שנפגעו מינית ,יוצרת
שבר בזהותם הגברית.
פוגעים רבים ,כ  90%הם אנשים מוכרים לקורבן
מתוך המשפחה או הסביבה הקרובה :מורים,
מדריכים ,שכנים ,ועוד .הפוגעים מקדישים
זמן רב לטיפוח הקשר עם הקורבן ,להקשבה,
הכלה ובילוי ,הם יהיו רגישים לצרכיו ורק לאט
לאט ובהדרגה תתחיל הפגיעה המינית .קשה
ובלתי נתפס ,ואין אפשרות לחשוב על הפגיעה
כאשר היא מתרחשת בתוך קשר עם אדם קרוב
שאוהב ודואג...
הורים מתקשים לקבל את גילוי הסוד ואת
חשיפת הפגיעה של בנם .הם יעמדו בפני
השאלה איפה כשלנו כהורים ואיך לא ראינו.
תגובת ההורים חשובה ביותר בתהליך הריפוי
וההחלמה והיא תשפיע ביותר על האופן שבו
בנם ,שנפגע ,יתמודד עם הטראומה .תגובה לא
שיפוטית ,תומכת ומכילה ,של ההורים ,מהווה
בסיס איתן לסיכויי החלמה של הבן ולמוכנותו
לקבל עזרה .רוב הילדים והנערים יספרו על
הטראומה המינית שעברו ,לאדם אחר ולא
להוריהם.
נפגעי טראומה מינית נקלעים למצב אכזרי
ומשתק שלא ניתן לעכלו ,שאין אפשרות
לחשוב אותו או לתת לו מילים .הדרך לשרוד
את הטראומה ,מובילה פעמים רבות לניתוק
רגשי (דיסוציאציה) ,אשר מאפשר את ביטול
קיומו של האירוע בעולם הפנימי שהפך בלתי
נסבל.
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אנחנו רוצות לשוב וליידע את כלל הציבור באפשרות הפנייה לקווי הסיוע הפועלים במדינה.
קווי חרום לנשים  1202 -ולגברים  1203 -עובדים  24/7כל ימות השבוע
ואלינו כמובן ניתן תמיד לפנות בכל שאלה או בעיה.

רה אורית לביא
לון הקודם ,סיפ
בע
והכריות שבנות
על השמיכות
ה הכינו לילדים
חוג התפירה של
של״בית אפל״.
במרכז החירום
כתב שהן קיבלו
הנה המ
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עם זכרם
יעקב וינטרויב		
שמשון הלפרן		
			
מרדכי טובין
		
שלמה יניצקי (יניב)
		
בתיה (בטי) פלטאו
מרדכי קאפמן		
ציפורה הלפרן		
			
נחמיה רוזן
		
אריה (לאו) פלטאו
מזור (קרלוס) עקיבא

		
ה׳ בשבט תש״ט
		
ב׳ באדר תש״מ
		
י״ג בשבט תש״נ
		
ח׳ בשבט תשס״א
		
כ׳ בשבט תשס״ד
		
ד׳ באדר תשס״ה
		
ג׳ בשבט תשס״ו
		
ל׳ באדר תש״ע
		
כ״ז בשבט תשע״א
		
כ״ח בשבט תשע״ח

4.2.1949
19.2.1980
8.2.1990
1.2.2001
12.2.2004
13.2.2005
1.2.2006
14.2.2010
1.2.2011
13.2.2018

			
חנה ברקת
מיכאל (מחק) וסרלאוף
		
יעקב (ז׳אקו) שריג
			
יעקב גלזר
דורית קירברג		
			
דוד גלפרן
		
יחזקאל בלונדר
			
מיכל ארנט
			
חנה בלונדר
יוסף למשטיין		
		
אלפרדו פיאררט
		
יצחק (איצ׳ה) פרבר
		
זלמן (יומו) רובל
		
שמעון (מני) ארנט

		
י״ג באדר תשכ״ט
		
כ״ב באדר תשל״ז
		
ד׳ באדר תשל״ט
		
י״ט באדר תשמ״ח
		
ט״ז באדר תש״נ
		
ד׳ בניסן תשנ״א
		
ט״ו באדר תשס״ה
		
א׳ ניסן תשס״ז
		
ב׳ באדר תשס״ח
		
ז׳ באדר תשס״ח
		
א׳ באדר ב׳ תשע״א
		
י״ב באדר תשע״ב
		
י״ח באדר ב׳ תשע״ד
כ״ז באדר א׳ תשע״ט

3.3.1969
12.3.1977
3.3.1979
8.3.1988
13.3.1990
22.3.1991
26.3.2005
20.3.2007
9.3.2008
15.3.2008
7.3.2011
6.3.2012
20.3.2014
4.3.2019

משתתפים באבלה של הילה פרננדס וכל המשפחה במות אימה אתי כהן
משתתפים באבלה של יהודית איילון וכל המשפחה
עם מות האחות רחל צחור
משתתפים באבלו של ד״ר נגב בר במות האם לאה אחי-מרים
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