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משולחן העריכה

תוכן העניינים

עלון ראש השנה  2021תשפ"ב

תחל שנה וברכותיה
תכלה שנה וקללותיה.
צוות העלון רוצה לברך את בית רמות מנשה בשנה
טובה .שנת עשייה ולכידות חברתית .שנת בריאות
ופרנסה ,שנת יציבות וגמישות עם אי הוודאות.
בעלון זה יש הרבה מתוק ויש הרבה כאב ואש מכלה.
יש בו ביטוי לתקופה .אורות וצללים.
בין השאר נפרדנו מאחת השכונות הוותיקות בקיבוץ.
לילך ערמוני שמעוני סיימה את פעילותה הקבועה
בצוות העלון .אנו מודות לה על תרומתה
המשמעותית ביותר ומקוות לראות מפרי כתיבתה
גם כשאינה חברה קבועה במערכת.
לצוות העלון הצטרפו חגית מן ונגה גרשוני עמק.
וצירפנו את נירית גורן ואת אסנת אלדר כעוזרות
הגהה.
בעלון זה אין ביטוי לנעשה בתרבות ,כי דקלה ארגס
יחידי קודם היתה חולה ואז הביאה לעולם את
התאומים עומר ועידו .מזל טוב! לעיתים יש אילוצי
אושר.
אנו מאחלות קריאה מעניינת ושוב:

שנה טובה!!!
חברות צוות העלון :אפרת ,נגה ,חגית ,יונה ומירב

צילום :ענר דודאי
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משולחן העריכה
עוגות ברמות
אוכלוסיית רמות מנשה
ברכת המרפאה
שמות העולים לכיתות א׳ ו -ז׳
הכירו את איריס דינרמן
ראיון עם רוני בר ניר
חיים בינינו
מדברי לילך בן דרור
ראיון עם חנה אלון
ועדת ותיקים ,מדברי איתי אייזנר
משהו קטן וטוב
מקום חדש ל״יד שניה״
ארד מטפחים את בית זינגר
עיסוקם של אנשים
ברכות לדביר כהן
יוצרים בקהילה
ערב סיפורים על השריפה ב1958-
רגע של שיר
תמונות מהשריפה
הספד ללוצ׳ו קירברג
עם זכרם
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פתי אוחפותה ויוצמ
תוקגותהאצלנולכאןשנברהמותממנשהתוקה
רות עו

אוריאן ספרי (בת )!13
בתחילת הקורונה נכנסה אוריאן למטבח בפעם ראשונה כדי
ליצור מזון.
כיתה ו' ,כן? היא התחילה להכין כל מיני דברים טעימים.
לעצמה .כך נכנסה לעולם חדש – עולם הבישול והאפייה .היא
למדה הכול לבד – מכישלונות ומהיוטיוב .יום אחד נחשפה
לתחרות שהוכרזה באינסטגרם ,תחרות עוגות דבש .היא אמרה לעצמה:
"למה לא אני?" לקחה מתכונים ,שינתה והרכיבה מתכון פרטי .ואפתה .ושלחה לתחרות.
והתקבלה 20 .התקבלו .כולם ,כמובן ,יותר מבוגרים ממנה ,רובם קונדיטורים מקצועיים.
אוריאן גילתה עולם שבו היא רוצה ,נכון להיום ,להתפתח .להצלחת המתכון שלה ,היא מבקשת
להבהיר ,נדרש דיוק רב .בכל הפרמטרים .אחרת היא לא מתחייבת לתוצאות...המעוניינים
במתכון מוזמנים לפנות למערכת העלון.

איילה ברנט
קוראים לי איילה ברנט .אני עולה לכיתה
י"א .כשהייתי קטנה אהבתי לראות
תוכניות בישול ואפייה.
התחלתי להכין דברים בעצמי והלכתי
לסדנאות .בכיתה ח' התחלתי למכור עוגות
לאנשים שרצו.
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פלג זרחי
מה שאני אוהבת בקונדטוריה זה את היכולת לשמח אנשים,
מאמינה בכל ליבי שביס מעוגה או מאפה מעולים יכולים
לשנות את היום ולהפוך אותו לטוב יותר.
תמיד אהבתי לאפות ,אבל בשנים האחרונות התפתחתי,
למדתי וניסיתי כל כך הרבה דברים חדשים במטבח ומיום
ליום אני מתאהבת בזה יותר.

שלי ברקת
האהבה לקונדיטוריה החלה אצלי כבר בגיל צעיר .מאז שאני זוכרת את עצמי ,אהבתי לעזור
לאמא במטבח ,כשהייתה מכינה עוגות ועוגיות .ממנה למדתי וירשתי את האהבה לתחום.
החיבה שלי לקונדיטוריה נובעת מהעובדה שהתחום משלב דייקנות מצד אחד ,אך מנגד ,גם
נותן דרור לצד האומנותי והאסתטי .דבר נוסף שאני מחבבת בתחום הוא היכולת לשמח אנשים
ולהמתיק את יומם .תמיד כיף לקבל מחמאות מבני משפחה ,חברים או לקוחות מרוצים .כיום
אני עובדת בקונדיטורית בוסה ,שביוקנעם המושבה (מה שלא מונע ממני להמשיך וליצור גם
בבית ).
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אוכלוסיית רמות מנשה תשפ״ב
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ברכת המרפאה

שנה טובה!

חברי רמות מנשה יקרים
בברכת שנה טובה
צוות מרפאת רמות מנשה
כתבה :דליה מהמרפאה

שנת תשפ״א והקורונה גם הציפו באופן רב
שיתופי פעולה ויחס שווה ,לכל תושב.
הענקנו שירות לכלל התושבים והתושבות
וסייענו לחברים מקופות אחרות,
קשר הדוק יש לנו עם צוות צח״י המהולל
שיחדיו אף כל נושא ברווחה ובחינוך טופל.

הנה נגמרה לה שנת תשפ״א
יש בה הרבה דברים שנשליך לאשפה:
וירוס קורונה שזרע הרבה חולי וחרדה
כפפות גומי ,ומסיכות הפוגעות באדם ובסביבה,
מגני פנים ,חלוקים ושוב מסיכות
שגורמים לריחוק בין מטופלים ואחות,
כ 40-אנשים שחלו (ברמות  -מנשה)
המון בידודים ,חלקם חוזרים -זה ממש קשה..
ועוד נרצה לזרוק את :הסגרים הכפויים,
הלשנות ,קנסות ,ושיח רע בין חברים.

שנת תשפ״ב מתחילה והאופטימיות מתבססת:
החיסונים מראים מגמה מעודדת,
כולנו אלופים בלהתנהל בחוסר ודאות,
הקורונה לא תשבור את רוחנו בקלות!
כבר למדנו לזהות הבעה מתחת למסיכה
ולתת ״חיבוק -מרפק״ לאות הערכה.
מכאן ,אנו שולחים לכל חברי רמות מנשה
שבשנת תשפ״ב -הכל יהיה פחות קשה!
ויהיו יותר :בריאות ,שמחה ,אוירה טובה,
רעות ,עזרה לאחר ,ותרומה לחברה.

אך שנת תשפ״א והקורונה גם הניבו רווחים;
ראשית ,למדנו להעריך את הבריאות והחיים.
את חיי השיגרה ,את הרגיל והנדוש
וברמות מנשה ראינו התגלמות של יחסי -אנוש:
אנשים שמתנדבים לעזור לחולים
לדאוג לקניות ולשאול ״ מה העניינים״,
עד לפתח הדלתות-חולקו התרופות
ולהפגת בדידות נערכו לקשישים פעילויות.
כאן צוות המרפאה שולח תודה גדולה
לאותם אנשים טובים שסייעו לנו בזו התקופה!!!
תודה גם לטאבלט ,לווצאפ ,ולוידאו-במיוחד,
שאפשרו לנו קירבה עם כל אחד,
וסייעו לצוות המרפאה להישאר בריאים ועובדים
ויחד עם זאת ,לראותכם ״פנים מול פנים״.
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עולים לכיתה ז'

עולים לכיתה א'
סגל יותם
אורן יובל
סטרוגו שחף
בונן אמה
בן דרור ארז אוריה ספיבק ליאור
ענבי יהלי
גולן איתי
עסיס קחטן אייל
גרברז גוני
גרנדוס פיאררט אורי פלך גבע
קודריאנו נעמי
דולב מעיין
קוריניו קורקין איילת
וייצמן אורי
קוריניו קורקין שני
ורנר ישי
שביט יערה
כהן אדם
שטרן יסמין
כהן נדב
שרון יותם
לאמש אנה

אביטן ינאי
אור נופר
אורן ליאם
בן יוסף גוני
ברק מאיה
בנדלי שני
בן דרור גלי
גורן יואב
דודאי רותם
דגן שירה
הראל צוף
הרץ רועי
ויגדור עידו
טחן ערן
טרטצקי איתי
יעקב עומר
ישראלי נועם
כהן מיה
למפל איל
מלמד נגה
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מלמד בארי
ניר אור
עפר מתן
עופר נויה
פז עידו
פלג עומר
פרנס יובל
פפו קוטס רפאל סבסטיאן
צור חלמיש אורי
קוניצר תומר
קיילר אורי
קלדניצקי ליה
רבינוביץ עומר
רוזנברג ירדן
שביט שגיא
שמואל הילה
שניידר אופיר
שבילי אפק
שני תום
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איריס דינרמן ,מחליפתה של יעל גל בניהול האגודה
נפגשה ורשמה :יונה גור
הייתה מקרית .כספורטאית מקצוענית נדרשה
לנהל קריירה שנייה .אי אפשר לבנות עתיד רק
מספורט ...כך הגיעה לנהל את הקנטרי קלאב של
החברה לפיתוח קיסריה (גוף שמנהל את אזור
קיסריה ואת אזור התעשייה קיסריה עבור הברון
רוטשילד) .אחר כך ניהלה  10שנים את מכמורת
– אגודה חקלאית וועד מוניציפאלי ,ובמקביל
ניהלה גם את כפר הרוא"ה .מתוך אמונה בשינוי
פרשה ממכמורת מרצונה .תקופה קצרה ניהלה
בכרמי יוסף ,אך זה לא התאים ,לא הסתדר.
וכך קרה שכשיעל גל סיימה את תפקידה ,היא
ראתה פרסום ב"מעברים בעמק" – והנה היא
כאן.

בעלון הקודם הבאנו את דברי הפרידה של יעל
גל ,וכאן אנחנו מציגים את איריס דינרמן ,מנהלת
האגודה הנוכחית .איריס ,ילידת חיפה.1970 ,
כיום חיה במושב חניאל שבשרון עם בת זוגה
מיה ושלושה ילדים :נועה ,בת  ,7ויונתן ואיתמר,
בני .4.5

ברוכה הבאה!

איך את רואה את רמות מנשה?
"וואו! קיבוץ יפה! התקבלתי במאור פנים".

היא כדורסלנית מקצוענית בעברה :נבחרת
ישראל ,רמת השרון ,גליל ,רעננה .גדלה בהפועל
חיפה .למדה בארצות הברית ניהול בתי מלון,
וכמובן גם שם שיחקה – בנבחרת האוניברסיטה.
היא שיחקה גם שנה בגרמניה.

איריס נמצאת ברמות מנשה
בימים א' ,ב' ו-ד'.
מספר הטלפון הנייד שלה להתקשרות:
052-3718888

בהצלחה!

יש לה תואר שני בניהול ספורט ובסוציולוגיה
של הספורט .ההגעה לניהול התחום הכפרי

צילום :דניאלה אוסצקי שטרן
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ראיון עם רוני ברניר
שאלה ,שמעה וכתבה :חגית מן
רוני ברניר .מכירים? בכל מקרה קצת עזרה
בהתמצאות -רוני הוא בן הקיבוץ ,מקבוצת
"הדס" .בן לוותיקי הקיבוץ חנה ובלו ורנר ז"ל ,אח
של גבי ז"ל  ,חגי ,ערן ואורלי.
נשוי ליעל ,אבא של נועה ,נמרוד ודן ,סבא של
יובל ,נעמי וגילי.

אבל לא רק .בין היתר כל מיני סוגיות שעולות על
הפרק ודרכי ההתמודדות השונים .יש לי הכרות
עם כל הקיבוצים בארץ ,מעצם זה שאני חלק
ממטה התנועה ( יש  8רכזים כמוני ) ,העובדים
עם כל הקיבוצים בארץ .כל קיבוץ הוא שונה ,יש
לו די.אן.איי אחר ,היסטוריה אחרת ,אופי שונה,
אבל התהליכים הם תהליכים שכולם ,פחות או
יותר עוברים   .
מטה התנועה פועל במספר תחומים כמו:
האינטרסים של הקיבוצים מול המדינה,
פעילויות ותהליכים פנימיים בתוך הקיבוצים.

רוני מכהן כבר כמעט שנתיים כיו"ר הקיבוץ.
אחרי תקופה משמעותית כזו ,הגיע הזמן
להתוודע קצת יותר מקרוב אל העשייה החשובה
שלו.
מהי הגדרת התפקיד שאתה ממלא?
אתחיל בזה שאני ממלא שני תפקידים  -בעבודה
המרכזית שלי ,אני רכז של התנועה הקיבוצית
במשקי עמק יזרעאל .ליווי של  34קיבוצים
השייכים לארגון הכספי "משקי עמק יזרעאל"
משלוש מועצות אזוריות  -גלבוע ,יזרעאל ומגידו.
הליווי הוא בעיקר של ממלאי התפקידים
בקיבוצים – תפקידי היו"ר ,מנהל/ת הקהילה
והמנהל/ת העסקי.
הליווי מתמקד בתחום החברתי וגם בתחום
העסקי .בנוסף ,אני מכהן בהנהלה הפעילה של
משקי עמק יזרעאל.
בתפקידי זה אני מלווה הרבה מאוד קיבוצים
ותהליכים שקיבוצים עושים ,בעיקר חברתיים,
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וברמות מנשה איך מוגדר התפקיד?
יו"ר הקיבוץ .יש קיבוצים שאצלם קיים יו"ר
קיבוץ ,ובנוסף גם יו"ר עסקי .אצלנו ,כמו ברוב
הקיבוצים  ,היו"ר אחראי גם על הצד הקהילתי
וגם על הצד העסקי .אני יו"ר של ההנהלה
העסקית ושל ועד ההנהלה.
בקיבוצים שיש בהם אגודה קהילתית קיימת
הנהלה נפרדת ,ויש יו"ר נפרד .בשנים עברו
ברמות מנשה היה המון בלבול בין תחומי
האחריות בין הקיבוץ לבין האגודה .בזמנו הייתי
בצוות שעסק וערך את "מסמך ההבנות",
שלמעשה חידד את כל הסוגיות על מה כל אחד
אחראי ,היום קיימות הגדרות מאוד ברורות לגבי
תחומי האחריות.
בעבר היו רק יו"רים חיצוניים ברמות מנשה,
וזו הפעם הראשונה שממלא את התפקיד חבר
הקיבוץ.
הקיבוצים הבינו שהתפקידים האלה הם מאוד
מקצועיים ,ולכן ,אם אין אנשים מתאימים מתוך
הקיבוץ ,לוקחים אנשים מבחוץ .אנחנו בתנועה
לא כל כך אוהבים לבוא לביקורי מטה בקיבוצים
ולמצוא את כל שדרת הניהול שהיא חיצונית.
הנכון ביותר זה שיהיה גם וגם .ברמות מנשה
התברכנו בזה ,שאת שלושת התפקידים ממלאים
חברי קיבוץ רמות מנשה .אנחנו עובדים בתיאום
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מלא ובהרמוניה עם ההנהלות הקיימות בקיבוץ.

הכספים שמגיעים ממדרג השימושים לקהילה
הולכים להחזר הלוואות) ,מצד שני ,להגדיל את
חלוקת הכספים לחברים על פי השיוך הפירותי.
בנוסף ,להגדיל במקומות בהם לא שמרנו
מקורות הכנסה לעתיד ,כמו קרן המילואים
שמשלמת את ההשלמות הפנסיוניות .אם לא
נגדיל את מקורות קרן המילואים בעתיד ,זה
ייפול על תקציב הקהילה השוטף.

אז בתור יו"ר ,מה הם האתגרים שלך?
סימנתי לעצמי כמה אתגרים ,שהתחלנו לטפל
בהם בהובלתי ביחד עם וועד ההנהלה.
האתגר הראשון הוא לנסות לאזן בין הצד העסקי
לצד הקהילתי  .
אני מאמין בעסקים משותפים .אני רואה
שקיבוצים חזקים הם קיבוצים שיש להם הרבה
עסקים משותפים ,בעיקר בתחום התעשייה,
האתגר השני ,שהחל בשנה וחצי האחרונות-
ענפי חקלאות ,נדל"ן ופעילות השכרות.
טיפלנו במספר תחומים ותקנונים שהוחלטו
לשמחתנו ,יש לנו את חברת "ארד" שאנחנו
בעבר ברמות מנשה והיה צורך לדייק ולהתאים
שותפים בה" .ארד" היא
אותם לעת הזו .נושא ראשון
חברה מצוינת והיא מקור
שטופל  -תקנון הפנסיה וכל
העיקרי להכנסה שלנו
ההתנהלות השוטפת של
בשנים האחרונות וגם בשנים
הפנסיה ,הנושא השני-הסיעוד.
אני שמח
הבאות .אני חווה קיבוצים
זה נושא שעכשיו הוא על שולחן
הוא
מנשה
שרמות
שאין להם מפעלים ,או
ועד ההנהלה  -תקנון הסיעוד
קיבוץ איתן כלכלית,
פעילויות משותפות והם
והמקורות לקרן הסיעוד.
מתקשים להתקיים כקיבוץ
עם תשתית קהילתית
רק ממיסי החברים .אז
האתגר השלישי של וועד
וחברתית טובה
המטרה הראשונה הייתה
ההנהלה הוא נושא הקליטה.
לנסות לייצב את חלוקת
רמות מנשה הרבה מאוד שנים
המשאבים בין ההשקעות
לא קלט חברים חדשים .עד
לבין רווחת החברים .רמות
לקבוצת ה ,27-שבנתה בתוך
מנשה ,בתהליך בהובלתי ,עשה לפני מספר שנים
שטח ההרחבה .היתה לזה סיבה – בעצם ,קיבוץ
השקעה גדולה של כ 35 -מיליון  ₪בשדרוג
רמות מנשה קלט לפני היום הקובע כ  64בנים/
התשתיות הציבוריות .למעשה אחרי הקמת
ות .למעשה הפסקנו את המתכון של הרחבה
היחידות הקטנות להשכרה ובניית הבריכה
קהילתית – כלומר :הוספת תושבים שהם לא
להערכתי לא יהיו השקעות צרכניות גדולות
חברי קיבוץ .לאחר בג"צ הקשת המזרחית ,כל
בעתיד.
הקיבוצים הפסיקו עם צורת ההתיישבות הזאת.
בשנים האחרונות בקיבוץ נעשו הרבה מאוד
ביקשנו מהמנהל (רמ"י) לעצור את ההרחבה
השקעות בעיקר בתחום העסקי שהגדילו את
הקהילתית ולקלוט רק לחברות מלאה .המנהל
התחייבויותיו .אלה השקעות נכונות ועכשיו
נענה לבקשתנו והמגרשים שנשארו בשטח
צריך לאזן .לפיכך ,בשנים הקרובות צריך לקיים
ההרחבה יועדו לקליטה לחברות מלאה.
ולבצע את כל ההחלטות שקיבלנו ,על מנת
המנהל התנה שלושה תנאים להמשך הבניה,
שנניב הכנסות ,שיהוו מקור כספי נוסף לקיבוץ
שהושמו על ידינו:
מלבד "ארד" ,וישפרו את רווחת החברים .כחלק
א .שהבונים יהיו חברי קיבוץ ,שהמגרשים יהיו
מתפיסה זו ,התהליך שלאחרונה ועד ההנהלה
בתנאים זהים לשטח המחנה במסגרת שיוך
הביא להחלטת הציבור הוא מימוש חלק ממניות
הדירות.
"ארד" .הכוונה המרכזית היא לשחרר את
ב .הבנייה תתבצע ברצף ,בפרק הזמן הכי קצר
הקהילה מכל ההלוואות הצרכניות( ,היום כל
שאפשר ,משום שהמגרשים האלה חיכו כבר מעל

״
״
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 10שנים להמשך בניה  .
ג .שהשפה התכנונית תהיה אותה שפה תכנונית
של ההרחבה.
וכך יצאנו לדרך לקליטה ב 27מגרשים .קלטנו
בנים ,בנים שעזבו ,נכדים ומשפחות חיצוניות.

עובד בשיתוף מלא של הנהלת האגודה וממלאי
התפקידים בכל היישוב.
אני חושב שהצוות מתפקד טוב ובאופן מקצועי,
בתיאום מלא ,בישיבות שבועיות קבועות .כל
המגזר הכפרי  -קיבוצי מתמודד עם מגפת
הקורונה בצורה טובה מאוד ,כי התושבים חיים
במרחב פתוח ,בהיבט הכלכלי וגם בהיבט הרפואי
תוך ניהול הסגרים וההתפרצויות.
קיימת דילמה שמלווה את כל התנועה
הקיבוצית הרבה שנים – מתי צוותי צח"י נכנסים
לניהול הקיבוץ ומתי
המנהלים השוטפים
מנהלים( ,דילמה שעלתה
בעיקר בקיבוצי העוטף
בכל סבב שהיה בשנים
האחרונות) – במגפת
הקורונה ,בתקופות
הסגרים הראשון והשני,
בעיקר צוותי צח"י ניהלו
את הקיבוצים ,ובאיזשהו
שלב זה שוחרר וחזר
להנהלות .צוות הצח"י
פועל על פי ההנחיות
שהמדינה קובעת
ובהתאמות לאורח חיינו.

לגבי הצמיחה הדמוגרפית העתידית  -יש לנו
עוד  31מגרשים שהיום כבר בתוך התב"ע ויש
עוד  50מגרשים שמובטחים לרמות מנשה
במסגרת תמ"א ( 35בלוח  .)2זה מהלך שאני
הובלתי מול המנהל
בעבר .במגרשים
אלה צריך לעשות
שינוי תב"ע .בסה"כ
כ 85 -מגרשים.
מכיוון שאין לחץ
של זמן מוגבל ,כפי
שהיה ב 27-יחידות,
אני חושב שכל
המגרשים העתידיים
צריכים להיות
מופנים רק לקליטת
בנים .הנושא הזה
של המשך צמיחה
צילום :דניאלה אוסצקי שטרן
דמוגרפית כמו
תקנון הקליטה ,יבוא
לאסיפה ולקלפי .בקרוב נכין את כל ההחלטות
לקול הקורא של ה 31-מגרשים.
קליטה נוספת היא קליטה לחברות ממכירת
מגרשים מיורשים בתוך שטח המחנה( ,זכות
סירוב שקיימת לטובת הקיבוץ) סוגיה זו תכנס
לתקנון הקליטה ותהיה נספח בתקנון הקליטה.

לאחר שנתיים בתפקיד,
מה אתה כבר יכול לחגוג?
נכנסתי לתפקיד מתוך אהבה גדולה לקיבוץ.
הייתי  12שנה ב 4-קדנציות מנהל עסקי ,והייתי
שותף בהובלת מרבית התהליכים המשמעותיים
שהיו ברמות מנשה  .אני שמח שרמות מנשה
הוא קיבוץ איתן כלכלית ,עם תשתית קהילתית
וחברתית טובה ואני משוכנע שאצליח עם
החברים להוביל לאיזון בין הצד העסקי לצד
הקהילתי.
אני מאמין שבסוף הקדנציה כבר נראה תוצאות
לתהליכים הנעשים ואני אופטימי מאוד.

האתגר הבלתי מתוכנן שמעסיק אותנו כבר
למעלה משנה וחצי ועדיין הוא כמובן מגפת
הקורונה וכל ההשלכות הנלוות.
מה דעתך על ההתמודדות של הקיבוץ בזמן
הזה?
אני מכהן גם כיו"ר צוות צח"י (צוות חרום
יישובי) ,צוות צח"י הפך לצח"י קורונה ,מהר
מאוד הבנו שזה אירוע רפואי ועל כן בצוות
שותפים גם רופאים וצוות המרפאה ,צוות הצח"י

העבודה עם כל כך הרבה קיבוצים מאפשרת לך
פרספקטיבה חדשה ,מעניינת על הקיבוץ ,משהו
שאתה רואה מהמקום הזה ,שקודם לא ראית?
10

עלון רמות מנשה | ספטמבר 2021

בתפקידי אני נחשף הרבה מאד לתהליכים
שקיבוצים עוברים .ואני מתרשם שרמות מנשה
נמצא במקום מצוין ,גם מבחינה כלכלית ,גם
מבחינת התהליכים שהוא עשה בעבר .אני חושב
שעשינו את רוב התהליכים בצורה נכונה ובזמן -
שיוך דירות ,שדרוג תשתיות ,שיוך פירותי ועוד...
כל התהליכים שבונים את הקהילה לעתיד.

עסקים וקהילה .זה האופי שלי ,וזו דרך ההובלה
שלי בכל הכיוונים .חברים צריכים ליהנות
מפירות העסקים  .
מה תרצה לבקש מעל הבמה הזאת?
אני מבקש ,מצפה ,שהתהליך המורכב שאנחנו
מוליכים כרגע ,של מימוש חלק ממניות ארד
יהיה תהליך בהסכמה ,בדיון תרבותי ותתקבל
החלטה מאוזנת וטובה להמשך קיומו של הקיבוץ
ולטובת לחברים.

מה אתה יכול לומר על נקודות החוזק
המרכזיות של רמות מנשה?
זה נשען קודם כל על הצד הכלכלי .אנחנו קיבוץ
מבוסס .רמות מנשה היום הוא אחד הקיבוצים
המבוססים של התנועה הקיבוצית .מאחורינו
הרבה מאד עשיה והתקדמות בתחומים פיזיים
וחברתיים רבים שלקיבוצים רבים עדיין אין את
היכולות לקדמם ולכן ,אנחנו בעמדת חוזק ובמצב
טוב מאוד.

שנה חדשה מתחילה -מה אתה מאחל
לקיבוץ?
שתהיה לנו שנה בריאה ואחרת ואם אין ברירה
נחיה לצד הקורונה .נמשיך לנהל חיי קהילה
אחראית ,עם ערבות הדדית ,נתינה ואחריות.
וממש לסיום -מה משמח אותך לקום בבוקר
ליום עבודה של יו"ר הקיבוץ?
אהבה גדולה לרמות מנשה והפוטנציאל הגדול
להצלחה .עבודה נהדרת לצד צוות ממלאי
תפקידים מקצועי ונאמן והנהלות של אנשים
מצוינים עם אחריות ונתינה גדולה.

עד כה היית בעיקר בתפקידים כלכליים.
התפקיד הנוכחי נושק גם לצד החברתי -
קהילתי .איך זה בשבילך?
כל התהליכים שהובלתי ברמות מנשה הם
תהליכים חברתיים – כמו לדוגמא ,שדרוג
התשתיות הוא חברתי בעיקרו .תמיד הסתכלתי
על הצד החברתי .אני חושב שיש קשר הדוק בין

נראה שאנחנו בידיים טובות .תודה רבה
לרוני .בהצלחה רבה בהמשך והלוואי שכל
המשאלות תתגשמנה.

למשפחת ארגס ,דיקלה גיא והילדות,
מזל טוב להולדת התאומים

עומר ועידו

איחולי רפואה שלמה
והחלמה מהירה

לליהי שר
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חיים בינינו  -אורי גיסר
שמעה וכתבה :יונה גור
אורי נולד בבואנוס איירס,
ארגנטינה ,ב.25.5.1925 -
נכון להיום הוא זקן השבט
ברמות מנשה.
עד  1934היה בארגנטינה.
בהיותו בן  9עברה
המשפחה לצ'ילה .בן
בכור במשפחה .אחריו
נולדו בולו וקיקה ,עדיין
בארגנטינה ,וורדה ותמרה
נולדו בצ'ילה .אני מציינת
את השמות ,כי ותיקי
רמות מנשה הכירו את
כולם.
אביו של אורי הגיע
מראדום שבפולין
לארגנטינה ,בהיותו בן
 ,30רווק עדיין .הגיע אל
דודתו ,כעובד חרושת.
אימו הגיעה לארגנטינה
לבדה מאוקראינה ,בגיל  .23גם לה היו כבר דודים
בארגנטינה .שניהם לא באו מבתים דתיים.
אמו היתה עקרת בית ,ואביו היה מורה ,סופר
ומרצה .האב היה כותב בעיתונות בנושאי
ספרות ובנושאי יהדות .היתה לו ,לאב ,יכולת
רטורית מצוינת .הוא היה עובר בין הקהילות
היהודיות  ,נודד ומרצה .הוא היה כבר אז משורר
וסופר בעל שם.

ללימודי יהדות.
ומה אתה זוכר מהמעבר
לצ'ילה?
הקהילה בסנטיאגו
הציעה לאביו שיעביר את
המשפחה לצ'ילה .המעבר
באנדים היה על גבי פרדות.
חמישה ימים לערך ערך
המסע ממנדוסה לסנטיאגו.
את ההליכה הזו באנדים
אורי זוכר .הליכה בתנאים
לא קלים .בתנאי סערה.
בסנטיאגו אבא כבר הכין
להם דירה .גם שם הלך
אורי לבית ספר ציבורי .אז,
לדבריו ,לא היה עדיין בית
ספר יהודי .אביו היה מארגן
חוגים ללימוד יידיש בביתם.
הוא לימד גם את אורי וגם
את האם.
אורי סיים את לימודיו בבגרות מלאה .הוא חשב
אז להתפתח לכיוון של אדריכלות או אמנות,
אך כבר בגיל  17הוא נאלץ להתחיל לעבוד בבית
הדפוס המשפחתי .הוא עבד בבקרים ולמד
לימודי ערב .בגיל  13-14הצטרף לשומר הצעיר.
בתחילה היה בצופים ,אך משהוקמה קדמה ,מה
שהיה שם השומר הצעיר ,עבר לשם ומצא את
מקומו.
כשאורי היה צריך לצאת להכשרה ,אביו חלה
ואורי נדרש להישאר לטפל בעסקי המשפחה.
זה ארך כשנתיים -שלוש  .אביו לא שרד את
המחלה ,ואחרי פטירתו החליטה כל המשפחה
למכור את בית הדפוס ,לסגור חובות ולעלות
כולם ארצה עם אורי .קיקה כבר היתה אז נשואה
ועלתה לפניהם וחיה מאז ועד היום בקיבוץ דביר.
כך הגיעה כל המשפחה לרמות מנשה ,קיבוצו
של אורי .אורי בהשתייכותו שייך לגרעין השלמה

מה אתה זוכר מילדותך הצעירה בארגנטינה?
לא זוכר הרבה .זוכר שאבא נעדר רבות מהבית.
זוכר בית שלא היה בו הרבה כסף .צמצום גדול.
בית קטן .חדר אחד בו חיה המשפחה כולה.
אמא עסוקה בטיפול בילדים ובבית .הדודים של
אמא היו דואגים לביגוד של המשפחה .המשפחה
השתייכה לקהילה היהודית ,אבא גם לימד בבית
ספר יהודי בבואנוס איירס.
אורי לא הלך לבית ספר יהודי ,אך היו שעות
12
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ב' שהגיע מצ'ילה (מני ומיכל ,ניצה ורן ,עקיבא
ואסתר ,יגאל ברקת,מרדכי רוזנבאום ,אליאס)
בבואם נוצרה בעיה :ברמות מנשה עדיין לא היו
ילדים בגילן של ורדה ותמרה .האם והבנות עברו
לקיבוץ עין השופט ,ונשארו שם עד שהבנות
הלכו לצבא .אורי
זוכר שבמשך
תקופה ארוכה היה
הולך ברגל לעין
השופט בימי שישי,
כד להיות עם אימו
ואחיותיו .כשהבנות
סיימו את חוק
חינוכן חזרה אמא
גיסר לרמות מנשה,
וחיה פה שנים רבות.
כשהגיע לקיבוץ עבד
בנוי ,במטבח ,כסדרן
עבודה ובצאן.
ב  1957הכיר את פני.

מתי התחלת לכתוב שירה?
אורי מספר שהתחיל לכתוב שירה עוד בצ'ילה,
בספרדית .כשהגיע לארץ למד עברית באולפן
בירושלים .וכשידע עברית המשיך לכתוב
בעברית.
מה עוד למדת?
למדתי ספרות ותנ"ך ודקדוק.
וזה לא היה פשוט .הקיבוץ
לא אישר לימודים .הוא היה
אז רכז ענף הצאן ,והקיבוץ
חשב שאחזקת הענף חשובה
מלימודיו .אורי לא נכנע .הוא
נרשם ללימודים ,ואת השנה
הראשונה למד בכוחות עצמו
ועל חשבונו .בשנה השנייה
כבר היה ברשימת המשתלמים
של הקיבוץ.
מאז תחילת המאה העשרים ואחת
אורי מקדיש שעות רבות לארכיון
רמות מנשה .ולמעשה הוא זה
שמחזיק אותו ומקיים אותו ,יחד עם
מיכלי גרנדוס.

איך הכרת את פני?
פני היתה בצבא ,עם
הגרעין הארגנטינאי
שלה ,בקיבוץ מעלה
החמישה .שם בקיבוץ,
האחראי על הגרעין
היה יעקב גלזר.
יעקב הזמין את אורי
גיסר לביקור...ואחרי
חודשיים התחתנו.
כשאני מרימה גבה
הוא מספר ,שזה היה
כדי שפני תוכל להשתחרר מהצבא...חפוז ,אבל
מחזיק מעמד כבר  64שנים .בדיוק ביום שבו
התקיים הראיון מלאו  64שנים להיותם בעל
ואישה.
מה הסוד לאריכות ימים ,ולקשר כזה?
סבלנות ,מזל ,הבנה .ואישה כמו פני שהיא כמו
מנוע שדוחף קדימה( .והיא בפברואר תהיה בת
)...90

במבט לאחור ,איך אתה מסכם את
ההרגשה שלך בקיבוץ?
מאוד אמביוולנטי ,הוא משיב .היו
אורות והיו צללים .בתחושתו ,היה
צריך להיאבק ולהלחם כדי לקבל
את זכויותיו .נקודת האור הקבועה,
התמידית ,היתה פני .הבית עם פני.
מה עשתה לכם ההפרטה?
ההפרטה עשתה לנו טוב .השתחררנו
מהתלות הכספית בקיבוץ .הצלחנו
לחסוך ,ונסענו לחו"ל מדי שנתיים .החיים הרבה
יותר נוחים .יש להם אוטו .פני נוהגת והם יכולים
לנסוע לאן שרוצים .אבל כעת ,ההזדקנות קשה.
קשה מאוד .הרגליים כבר לא כל כך ממלאות את
תפקידן  .נסיעות הבריאות תכופות ויקרות .וכן
התרופות .כיום יש מטפלת שחיה איתם ,שאמנם
מאוד עוזרת...אך גם מאוד יקרה.
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מהמקום שלי אני יודעת ,שאמנם לאורי יש
בעיות בריאות ,אך הוא עדיין מקפיד להגיע
להתעמלות פעמיים בשבוע .בגיל  !96להצדיע
לו!
לפני ואורי שלושה בנים:
אלון כאן ברמות מנשה ולו שלושה ילדים ,צור
חי באנגליה ולו שני ילדים ונכדה ,שהיא ונינה
לאורי ופני וטל שחי בדרום הארץ ולו שלושה
ילדים.

תמונות של השכונה הותיקה שנהרסה לאחרונה.

בתמונה "מרים נחה" ,צייר יוסקה גורביץ את אחותו מרים לנדקר ז״ל נחה
ומהחלון רואים את אחד הבתים שנהרסו.

הבית הנראה בחלון הציור

״מרים נחה״

14

עלון רמות מנשה | ספטמבר 2021

נקודת מבט על שנה שחולפת
לילך בן דרור
שנה שנגמרת היא הרבה פעמים נקודת ציון,
בדיקה ,חשבון נפש...
כשאנחנו ניצבות/ים בשערה של שנה חדשה,
ומסתכלות/ים אחורה על השנה שחלפה –
יש חלקים משמחים שכיף להתבונן בהם,
ולפעמים יש גם חלקים שרצינו שייראו אחרת...
בעיקר בעוד שנת קורונה שעוברת עלינו.
שלא עשינו מספיק  / Xהיינו מספיק  / Yקידמנו
מספיק ...Z
הייתי רוצה שנהיה עדינים עם עצמנו בעיקר
במקומות שבהם אנחנו נוטים לבקר את עצמנו
("זה הלך לי גרוע" " /ויתרתי לעצמי יותר מידי" /
"איזה כשלון מביך" " /נמאס מהתקיעות".)...
יש משפט שאני אוהבת מאוד ,של ג'ק קורנפילד:
"לסלוח זה לוותר על התקווה לעבר טוב יותר".
זה מה שהיה.
אז מה כן משרת בעיניי את תהליך הצמיחה
שלנו?

הכלים שאני עובדת איתם (תקשורת מקרבת,
מיינדפולנס ,)...מזמינים אותנו לשינוי פוקוס:
ככל שנכוון את תשומת הלב שלנו להבין ,במקום
לשפוט ,נוכל לחוות את היחס שלנו לדברים
(ולאנשים) משתנה.
סקרנות ושיפוטיות לא יכולות להתקיים יחד .ככל
שנביא איכות של סקרנות טהורה –
(מה חוויתי? איך זה הרגיש? מה עבר על העולם
הפנימי שלי בתוך ההתרחשות החיצונית? למה
הייתי זקוק/ה שם? מה אני לומד/ת מזה?)...
נחווה פחות פחד ושיפוטים עצמיים דוקרים,
ויותר חשק להמשיך להתנסות ולחקור.
הדרך לשם ארוכה ולא קלה ,כי רוב חיינו לימדו
אותנו לבקר ולשפוט.
ויחד עם זאת ,כל צעד בה יכול לרכך את הלב
ולשפר את חוויית המסע שלנו כאן.
מאחלת שנה של סקרנות ,למידה והסכמה פעילה
להשתתף במשחק החיים.

צילום מתוך ההופעה
של מירי אלוני
במועדון לחבר
(בצילום :מירי ונחשון)
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בפרוס השנה החדשה ,ראיון קצר עם חנה אלון ,מנהלת הגיל הרך
שלנו ,על תקופה ארוכה והזויה .תקופת ימי הקורונה.
שמעה וכתבה :אפרת בליקשטיין
חנה ,נסי לסכם את השנה הזו שעברה על
וחוסר שקט .ההורים היו כבר לחוצים מאד ונוצר
מערכת הגיל הרך  -מי נפגע ביותר משנת
לחץ גדול על המערכת לנסות למצוא פתרונות
הקורונה הזו? מערכת? צוותים? הורים?
מקומיים .למרות התקופה הקשה והתסכולים
ילדים?
הגדולים ,אני רוצה לציין שההורים גילו הבנה
״אכן שנה מורכבת מלווה בקשיים ואתגרים
ושיתפו פעולה עם המערכת.
לא מעטים .כולם נפגעו ממנה -חוסר הוודאות,
הצוותים יצאו שלש פעמים לחל"ת .דבר שגרם,
הפגיעה בשגרה ,המתח והחשש מהדבקות-
כמובן ,לפגיעה כלכלית ולקשיים אובייקטיבים
במיוחד בהתחלה .התכנית השנתית השתבשה,
בפתיחת גן ,סגירת גן ,קשיים בהתארגנות עם
השנה התקצרה בכמה חודשים .לא הצלחנו לנהל
המשפחה הפרטית שלהם ועוד.
שיגרה רגילה .היו בעיות כוח אדם שהוסיפו
שנה שוחקת .ונוסף לכך היו להם מתחים
לקשיים ולהתמודדות.
וחששות ,כמו לכולנו .למרות כל זאת ,בזכות
הייתה תחושת בלבול בכל
צוות מקצועי וותיק ,הייתה
מערכות החינוך בארץ
התארגנות וקליטה מחדש של
והדבר הורגש כמובן גם
הילדים וחזרה מהירה לשגרה.
אצלנו.
כלל לא צריך לקחת את צוות
ומכך נפגעו הילדים,
העובדות הנהדרות במערכת
ההורים והצוות עצמו.
כברור מאליו .רמת הנאמנות
בגיל הרך ,הילדים זקוקים
והמחויבות היא גבוהה מאוד,
מאד לשגרת חיים קבועה,
למרות התנאים בהם הן עובדות
צייר דן גלברט ,״פנימי בהחלט״
צרור קריקטורות מחיי הקיבוץ1958 ,
מוכרת ורצופה .ובשנה זו
ובתקופה הארוכה של הקורונה
לא הייתה שיגרה .הילדים
הן נתנו למערכת את היציבות
היו תקופה ארוכה בבית עם אבא ואמא ,סבים,
לה כולם היו כל כך זקוקים.
ובייביסיטר .
מנהלי המערכת התמודדו בתקופה זו עם מערך
בתחילתה של התקופה שמענו מהורים רבים
לחצים גדול מאוד ועם הצורך לעמוד בדרישות
על חוויה נהדרת לקשר ולמערך המשפחתי...
החוק ותקנות הפיקוח שברוב המקרים לא עלו
ובאמת לאחר הסגר הראשון חזרו רוב המשפחות
בקנה אחד עם לחצי ההורים ולחצי הצוותים.״
והילדים בחוויה טובה מהתקופה הארוכה בבית
מה היית רוצה לברך את מערכת הגיל הרך
לצד קשיים אובייקטיבים ומובנים בהתייחס
לקראת שנת תשפ"ב?
לתקופה .לאחר הסגרים האחרונים ,היה כבר ניכר
״הייתי רוצה לברך שהשנה תפתח ב 1.9-כרגיל,
שחוו יותר קשיים ולחצים  ,ולמרות זאת ,החזרה
שתהייה לנו שנה ברוכה,שקטה ,יציבה.
לשגרה הייתה טובה כי הילדים וההורים כמובן,
שנוכל לחגוג את החגים בגנים ובמשפחה בשמחה
היו כבר צמאים מאד לחזרה למסגרת.
ובשלווה .שתחזור הכניסה לבתי הילדים ,שנחזור
חוסר הוודאות ,הבלבול הכללי ,הלחצים האישיים
ליותר עשייה קהילתית יחד ונוכל להרגיש
וגם הכלכליים .כל אלה השפיעו מאד על ההורים.
שותפים לעשייה החינוכית .שתהיה זו שנת הנאה
בסגר הראשון הייתה התגייסות ומוכנות גדולה
מהשגרה שחשובה כל כך לכלל המערכת:
לעבור את התקופה הכי טוב שאפשר אך בשני
לילדים ,להורים ולצוותים.״
הסגרים הנוספים ,ניכרו כבר חוסר סבלנות
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ועדת ותיקים סיכום שנה
ציפי באום
שנת תשפ"א עברה ואנחנו בפתח שנה עברית
חדשה ,תשפ"ב.
שנה זו לא היתה קלה ,עקב מגפת הקורונה,
שהחלה בשנה הקודמת והזדחלה לשנה זו בלי
להרפות .חווינו סגרים ושאר גזירות ,ועדיין זה
לא נגמר .ובין גזירה זו לאחרת ניסינו לקיים
פעילות חברתית חוויתית לותיקים שלנו.
אז מה היה:
בימי שישי ערכנו קבלות שבת בשירה בציבור
עם ענבל ,דניאל מירון ואביתר שניגן.
באפריל ערכנו סדר פסח כמנהגנו עם הגדת
פסח ותיקים ומקהלת רמות מנשה.
ערכנו שבתות תרבות עם ארוחת בוקר והרצאות
בנושאים שונים.
עם דר' מיכאל פרסיקו ועם יהל ליטרנרי.
היה לנו ערב הרצאה עם ניסן ברקת "זה נשמע

כמו סינית" ,חגגנו את יום ירושלים עם טל הלוי
שניסה לפענח –"ירושלים -מאיפה זה התחיל"
וב 27.7-חגגנו יום הולדת לקיבוץ עם ימי הולדת
לחברים הותיקים שלנו עם ארוחת ערב חגיגית
ושיחה על המשורר יעקב שבתאי.
בחלק הראשון של השנה גל אלבלנסי מההרחבה
עשתה סדנא עם הותיקים על תנועה ומוסיקה.
זו לא היתה שנה פשוטה ,אבל ניסינו בדרכים
יצירתיות ,עם עמידה בכול הקשיים והמטלות,
לעשות לעצמנו מעט מפגשים חברתיים ומפגשי
תרבות.
אנחנו הותיקים מאחלים לכול בית רמות
מנשה שנה טובה ,שנה של בריאות וחברות.
שנה של הרגשת הביחד .מי יתן והקורונה
תחלוף כמו שהיא הגיעה ,אמן!

איתי אייזנר וצוות המטע מספרים:
לאחרונה הסתיימה נטיעה של 100
דונם אבוקדו בנקודה הישנה .הנטיעות
התקיימו בחלקות שכבר היה בהן אבוקדו
בעבר .עוד בשנת  ,1975בהיותו תלמיד
י"ב ,השתתף איתי אייזנר בנטיעות.
מאז חלפו "רק"  46שנה ,וכעת נטעו
שם בשנית ,לאחר מנוחה של  4שנים
לקרקע .הנטיעה התקיימה בעזרת קבלן,
והשתתפו בה התאילנדים :פאן ,ליד
ופאצ'ון ,ילדי משפחת אייזנר ככוח תגבור
ואילן ,העובד קבוע.
הם החליטו לעשות מחווה למשה שוהם,
מוותיקי המטע ,וכיבדו אותו בנטיעת עץ
אבוקדו .משפחת אייזנר מתחייבת לגדל
בעבורו את העץ ולהשגיח עליו בשבע
עיניים.

נקווה לשנת התחדשות והצלחה בהמשך
הנטיעות.
תודה לכל
השותפים
בנטיעה ולקיבוץ
כולו ,שהוא
שותף מלא
לכול.
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בוקר אחד נפתחה הדלת של בית רקפות ופניהם
החמודות של עידן בן ה 4-ורונית ,אימו ,הציצו
אלינו .בידיהם מגש גדול עם כדורי שוקולד מקושטים
ומגרים ושלט יפה ובו כתוב –
יום המעשים הטובים! הפתעה כל כך נעימה ומרנינה.
תודה רבה ליוזמה היפה ומחממת הלב!!

מילה טובה – כוחה של קהילה תומכת
אסתי ויחזקאל שלומי
לכל אחד הדורש בשלומנו יש לנו ,לאסתי ולי,
כמעט באופן אינסטינקטיבי תשובה " :נהדר,
אנחנו חיים ממש בגן עדן"! וזה נכון! מספיק
שנעיף מבט בנוף הפתוח המקיף אותנו ,נשאף
אוויר צח ,ניסע בשבילי הקיבוץ המסודרים בנוי
המטופח ,בין שלטי הרחובות החדשים פוגשים
חברים וילדים עם חיוך על פניהם וניפנוף לשלום
והלב מתרחב בתחושת נחת מהחיים.
אבל יש עוד דברים ה"תורמים" לתחושה הטובה
והם אותם ה"מעשים ,הקטנים" המוסיפים טעם
לחיים ומן הראוי לספר עליהם ואף לעודד אותם,
מבחינת "מצווה שמזדמנת אסור להחמיצה" .
לפני זמן מה ,שתפה אסתי את יונה גור בקושי
בניקוי הקלנועית שלנו .יונה פירסמה זאת
ב״מנשקות״ .תוך זמן קצר ,התקשרה רחלי קליין
והציעה לעשות זאת בשמחה עם ילדיה אמה
וארי.
עברו ימים אחדים ורחלי יחד עם ילדיה החזירו
לנו רכב מצוחצח ,כאילו זה עתה יצא מהייצור
וללא כל תמורה!! אין מילים בפינו כדי להודות
מקרב לב לרחלי ולילדיה ,על היענותם המהירה

לקושי שלנו ,על היחס החם ועל המעשה
הנדיב .נעים לחוש שמחה והתרחבות הלב,
בשעה שהינך נוכח לדעת שאתה מוקף בסביבה
של בני אדם רגישים שלא אדישים למצוקות
הזולת .אנו משוכנעים שיש עוד מקרים הדומים
לאלה אך לא כולם זוכים לפרסום משום שהם
"נעשים בסתר" וזה "לא נעים"" ,יפה השתיקה"
וכו' ,אך בכל זאת ,יש טעם ומקום לשקול ולתת
פירסום ברבים לאותם המעשים שהם בהחלט
ראויים לחיקוי ומוסיפים "טעם לחיים" ,כן
ירבו!!!!!!!

תודה רבה!
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על פרויקט "יד שנייה"
איריס קליין אביטל
בתחילת  2020הקמנו ,מספר
אימהות בחופשת לידה" ,יד
שנייה" לציוד לתינוקות ולילדים
בבית התינוקות ,שהיה פנוי
בזמנו .המטרה הייתה לקבל
מהורים ציוד שאין בו עוד שימוש,
ולאפשר לאחרים ליהנות ממנו.
למהלך זה יש חשיבות אקולוגית
(שימוש חוזר בבגדים ובציוד
נוסף שנוצל לתקופה
קצרה בלבד) ,כלכלית
(חיסכון כספי גדול ,שכן
הכול נעשה בהתנדבות,
ולא מעורב כאן כל
תשלום) וגם קהילתית
– עזרה ונתינה
לחברינו .אני יכולה
לומר באופן אישי שהלב
שלי מתרחב בכל פעם
שאני רואה זאטוט/ה
עם בגד שהיה של אחד
מילדיי.
כאשר היה צורך בבית
התינוקות בוצע מעבר
לדירה שלא הייתה
בשימוש (צמודה
למשתלה של אביה).
המקום שימש
הורים וסבים,
שבאו להצטייד,
ואף נתן מענה
לאנשים מחוץ
לקיבוץ שנזקקו
לציוד.
בתחילת אוגוסט התקבלה
הודעה שיש לפנות את המקום לקראת הריסת

המבנים באזור .הזמן דחק ,ולאחר כשבוע
של בדיקת אפשרויות נמצא מקום שישמש
בית קבע – מקלט הצילום לשעבר (מעל
לביתם של לילך ועמוס בן דרור) .היה צורך
לפעול מהר :לארוז את הציוד הקיים,
להעביר ציוד רב לתרומה ,לפנות ולנקות
את המקלט ,להעביר את כל הריהוט
והקופסאות ,ולהתחיל לסדר את המקום
החדש.
ההתגייסות המהירה לטובת פרויקט
קהילתי זה חיממה את הלב.
רמות מנשקים בגילים שונים
– תושבים ,שוכרים וחברים –
השקיעו מזמנם ומכוחם למען
שימור המקום.
עוד לא ברור איך תמשיך "היד
השנייה" ,ויש רעיונות רבים
ומגוונים :להציע בה רק לבוש
והנעלה ,להציע גם פריטים גדולים
יותר ומשחקים ,להקים אזור
משחקים לטובת הילדים המגיעים
עם הוריהם (כדי שיניחו להם
לחפש בשקט בגדים) ועוד.
כל מי שמעוניין/ת להציע רעיון –
נשמח מאוד!
אני רוצה להודות לקהילה
הנהדרת שלנו :לכל מי שעזר/ה
במציאת המקום ,לכל מי שהתגייס/ה
ועזר/ה במעבר ולכל מי שתמך/ה
בהמשך קיומו של המקום לרווחת
כולנו.

מוזמנות/ים לבקר!
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ארד ופנימיית בית זינגר
העבירה :ענבל אייזנפלד
מזה למעלה מעשור שקבוצת ארד מאמצת באהבה את פנימיית
בית זינגר .הם משתדלים להיות שם עבור הילדות והילדים ברגעים
המשמעותיים בחייהם :חגים ,עליה לכיתה א' ,בר ובת מצווה ,גיוס
לצבא .וממשיכים ללוות אותם בכל שלב שירצו שיהיו מעורבים
בו.
ב 5.8.2021-זכו לבלות איתם יום בחופש הגדול .ביום זה יצאו
מתנדבים מארד ומארד טכנולוגיות ללוות פעילות של ילדי בית
זינגר לגני חוגה.
ילדי בית זינגר הם ילדים שהוצאו מבתיהם ,ומתגוררים בפנימיה
במושב כפר יחזקאל .עובדי ארד באו לשמח את הילדים ולהעביר
להם יום שכולו כייף ופינוקים בחסות קבוצת ארד .המתנדבים
הפעילו את הילדים במשחקים במים ,והרעיפו עליהם חום ואהבה.
בנוסף פינקו את הילדים בעגלת גלידה ,המבורגרים וצ'יפס.למרות
החום הגדול הילדים והמתנדבים חזרו הביתה שמחים ומאושרים.
כמה טוב לתת מכל הלב.
תודה רבה לכל המתנדבים מארד ומארד טכנולוגיות שבאו
והעניקו לילדים יום נפלא בחופש הגדול.

תמונות מהבדיקות הסרולוגיות
צילם :זיו ברק
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עיסוקם של אנשים :קרן שר – אמבריולוגית
שמעה וכתבה :נגה גרשוני עמק
"אנחנו המשפחה
הצהובה" ,הציגו את
עצמם בפניי ערן
וקרן שר כשפגשתי
אותם לראשונה לפני
כמה שנים .ואכן ,קל
לזהות את קרן וערן
ואת ארבעת ילדיהם
הבלונדיניים (עידו ,בן
 ,16.5יהלי ,בן  ,14.5תום
בן  10.5וליהי בת  .)6.5עם קרן מיד מצאתי שפה
משותפת כי שתינו ביולוגיות ,אבל מה שבלט
בה במיוחד היתה ההתלהבות בה דיברה על
העבודה שלה.
קרן ,לדבריה של בתה ליהי" ,מייצרת תינוקות".
בשפה מקצועית יותר – קרן היא אמבריולוגית,
ביולוגית שעובדת במעבדה להפריה חוץ-גופית,
ועוסקת בתהליך ההפרייה של עוברים ממקור
אנושי .ולכן ,עיסוקה נראה לי מתאים במיוחד
לגיליון ראש השנה – גיליון שעוסק בהתחלות
חדשות.
קרן הגיעה לאמבריולוגיה אחרי שסיימה
דוקטורט בביוטכנולוגיה ,ועוד שני פוסט-
דוקטורטים בהם חקרה אצות ופטריות ("ממש
לא קשורים") .אבל כשמצאה את עצמה נרדמת
בסמינרים הגיעה למסקנה שהיא רוצה לעשות
משהו אחר – משהו שיכול לחבר בין המקצוע
שלמדה לבין אהבות אחרות בחיים שלה –
הריון ,לידה והנקה .אחרי שבנה תום נולד ,נפל
האסימון והיא החליטה שהיא רוצה להיות
אמבריולוגית .היא שמחה לגלות שלא תצטרך
ללמוד תואר נוסף כדי לעסוק בזה ,כי לומדים
הכל תוך כדי עבודה .מצד שני ,לא היה קל
למצוא עבודה שתקבל מישהי ללא ניסיון מעשי.
אחרי שנה של חיפושים ,התחילה לעבוד ביחידה
להפריה חוץ גופית בבית חולים פוריה בטבריה.
זה היה מקום טוב ללמוד בו ,קטן ואינטימי,

ואחרי שלוש שנים עברה לעבוד ברמב"ם.
ברמב"ם למדה המון ,נחשפה להרבה שיטות
חדשות והתמחתה מקצועית ,ואז ,לפני שנתיים,
עברה ליחידה שבבי"ח אלישע .העבודה באלישע
מאוד אינטנסיבית ,כי מדובר ביחידה עם נפח
עבודה גדול.
כאמבריולוגית ,קרן מלווה את כל שלבי ההפרייה
החוץ-גופית .התהליך מתחיל בטיפול בביצית
ובזרע ,בנפרד .אחר כך מתרחשת ההפרייה .לרוב
הפרייה מתרחשת כשמפגישים בין ביצית לזרע,
אבל לפעמים נדרשת התערבות רבה יותר וצריך
להזריק את הזרע ישירות לתוך הביצית ,תהליך
שנקרא "מיקרו-מניפולציה" .אחרי  17שעות
בתוך אינקובטור ,אפשר לדעת אם התרחשה
הפריה .במידה וההפריה תקנית ,ממשיכים
לגדל את העוברים 17אינקובאטור .אחרי 2-6
ימים ,מחזירים את העובר לתוך הרחם .אפשר
גם להקפיא עוברים בשלב הזה ,ולהפשיר אותם
לשימוש מאוחר יותר.
העבודה ביחידה להפריה חוץ גופית היא עבודת
צוות לכל דבר ועניין  -יצירת תינוקות דורשת
הרבה עבודה ,וכל אנשי המעבדה שותפים
לתהליך ,ומעורבים בשלבים שונים של התהליך.
באלישע ,האמבריולוגיות גם משתתפות
בשיחות הייעוץ לזוגות המטופלים ,יחד עם
הרופאים.
"זו עבודה מדהימה ומלאת אופטימיות",
מספרת לי קרן" .אני מייצרת חיים ".בעבודה זו
פוגשים אנשים בצומת מאוד רגיש ,ועוזרים להם.
יש סיפוק אדיר לראות הפריות טובות ,לראות
את המטופלות במהלך ההיריון ולבסוף את
התינוקות.
"אין עוד עבודה כזאת ,שנוגעת בהתחלת
החיים" קרן מסכמת" .אני קמה בכיף כל בוקר
(אפילו שזה ממש מוקדם) ,וחוזרת הביתה כל
יום עם המון סיפוק מהעבודה".
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לפני שמונה שנים הקים דביר חברה
לרובוטיקה רפואית .הוא יצר רובוט
שיבצע ניתוחים כירורגיים שאף יד אדם
לא יכולה לעשות .ניתוחים שנחשבו עד
כה לבלתי אפשריים.
במשך כל השנים שחלפו הוא פיתח את
החברה וקידם אותה ולאחרונה חתם
על עיסקה שהחברה הולכת להיסחר
בנסדא"ק בשווי שמעל למיליארד דולר!!!
"יוני קורן" ( ,unicornחד קרן) ברמות
מנשה!!!
"יוני קורן" הוא כינוי לחברה ששוויה מעל
מיליארד דולר.
החברה נקראת "ממיק כירורגיה חדשנית"
והיא מעסיקה היום  110עובדים

דביר הוא המנכ"ל,
המייסד והוגה הרעיון.
דביר הוא מיוקנעם
המושבה ,למד בבית ספר
תיכון מגידו ,בעלה של תמרה וקסלר
ואבא של ליאור ואלון.
 81בצבא ,בוגר מסלול ברקים בטכניון
(תואר ראשון ושני בהנדסת מכונות
בארבע שנים ).
פרויקט שניהל זכה בפרס ביטחון ישראל,
קצין מצטיין רמטכ"ל....

והוא משלנו!!!!

צילומים :דניאלה אוסצקי שטרן
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יוצרים בקהילה  -שירלי רחל רוכמן
אני שירלי רחל רוכמן ,בת הזוג של ארז שני,
אמא של אביב ( )8.5ואיתמר ( ,)5.5גרה
בקיבוץ כבר עשור.
אני מעצבת גרפית בוגרת תואר ראשון ושני
בתקשורת חזותית מבצלאל .רוב העיסוק שלי
בעיצוב גרפי הוא בעריכה גרפית של מגזינים
ואינפוגרפיקות .עיצוב של מידע מורכב .אלו
גם הנושאים שלימדתי כמרצה לעיצוב בשלל
מכללות ברחבי הארץ (סמינר הקיבוצים ,גורן,
ספיר והמכינה של בצלאל) .בעבודתי אני
נהנית מההזדמנות ללמוד נושאים חדשים
ולהעמיק ידע במפגש עם כל לקוח חדש.
להיכנס לפרטים הקטנים ולהציע את האופן
הטוב ביותר להציג מידע מורכב כך שיהיה
נגיש ,מזמין ונוח לקריאה.

בשנתיים האחרונות אני כותבת בלוג
בפייסבוק בשם "התמונה להמחשה" שעוסק
בחשיבה ערכית ואחראית בתקשורת חזותית.
כתחביב אני סורגת בובות ומייצרת תכשיטים
ופריטים דקורטיביים מבטון .מוזמנים לצפות
בעבודות הגרפיות שלי גם בלינק:
https://www.behance.net/
ShirleyRachelRochmand
לקרוא את "התמונה להמחשה":
https://www.facebook.com/for.
illustration.purposes
ולראות את עבודות הבטון והסריגה שלי
בעמוד הפייסבוק "האותיות הקטנות״
* לצפייה בלינקים יש ללחוץ על האייקונים
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לא מאמין בניסים -אבל יש...

חברים מספרים על שריפת הפעוטון בשנת 1958
נכחה וסיכמה :יונה גור
בעקבות התערוכה בגלריה ,בה
יש התייחסות לשריפת בית
התינוקות בכפר רופין ,ובאופן
שמתקשר עם גל השריפות
האחרון ,יזמה יונית קדוש שיח
חברים על השריפה שהייתה
בבית התינוקות ברמות מנשה
בשנת ( 1958בעלון האחרון
הבאנו את דבריה של בשקה
רץ ,דברים שנכתבו עשרים שנה
לאחר האירוע ,ופורסמו בעלון
הקיבוץ אז ).
לאירוע הזמינה יונית את
כלל האוכלוסייה ,וגם פנתה
לציבור שאינו
ברמות מנשה
כיום .בסופו של
דבר הגיעו "ילדי
השריפה" ,בעיקר,
אלה מבין הוריהם
שעדיין חיים
בינינו ומעט חברי
קיבוץ נוספים.
האירוע התקיים
במועדון ,ביום שבת .21.8.2021
ב ,4.6.1958-באשמורת הבוקר הראשונה ,פרצה
שריפה בבית התינוקות ,גילאי שנה -שנה וחצי.
בשקה  ,שהיתה אז שומרת הלילה גילתה את
השריפה ו"אירגנה" את ההצלה.
בתחילה הוקרנו שני ראיונות שנערכו מבעוד
מועד עם בוריס ומאיה בלינדה ,הוריה של עדיה,
מילדי בית התינוקות שנשרף ,ועם פני גיסר,
שגרה אז בבית הסמוך לבית התינוקות.
בוריס ומאיה סיפרו שכשספרו המצילים את
הילדים ,טעו בספירה והיה חסר ילד .נכנסו
שוב ,לאש ,לבדוק מי נשאר .התברר שזו טעות.

הכניסה השנייה לאש הייתה ממש
במצב של סיכון חיים .הם גם הדגישו
ששמחת ההצלה הייתה של הקיבוץ
כולו ,כי החוויה המרכזית הייתה שאלה
הם ילדי הקיבוץ .לא ילדי הוריהם בלבד.
שמחת ההצלה הובילה למסיבה גדולה
עוד באותו ערב .הם גם סיפרו שתוך
שעתיים-שלוש הקיבוץ התארגן והילדים
חזרו לבית ילדים.
פני גיסר סיפרה:
כשבשקה סיימה את השמירה היא
נכנסה לומר שלום לבנה יהושוע במיטתו.
אז גילתה את השריפה .פני ישנה בצריף
מאחורי בית התינוקות .היא שמעה
משהו .פתחה חלון וראתה אש
בבית התינוקות .בתחתונים
וגופיה יצאה לבית התינוקות.
ועזרה שם לפנות את התינוקות,
כשהיא עצמה בהריון....
תוך כדי צלצלו בפעמון החירום
של הקיבוץ ( נמצא כיום
בכניסה למוזיאון ) ,והחברים
מיהרו בריצה לראות "מדוע
צלצלו הפעמונים" ...היא סיפרה
שראתה אותם רצים ולפתע נעצרים .הם
עצרו כשהצריף כולו קרס .נפל אל מול עיניהם
המבועתות.
פני באותם ימים למדה עברית באולפן בעין
השופט ,וכשהגיעה לשם סיפרה בהתרגשות על
השריפה ,אך הסתבר לה שבקיבוץ עין השופט
כבר ידעו והגישו עזרה מיידית  :מיטות ,סדינים,
מוצצים -ציוד מלא של בית התינוקות.
שוב ושוב הזכירו כולם שכל התינוקות יצאו ללא
פגע ,ושבין רגע אורגנה מסיבת ההצלה הניסית..
יהושוע רץ ,אחד מילדי השריפה ,קרא הדף
שפירסמנו בעלון.
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"אחרי עשרים רגע לא
נותר ,כמעט דבר"...
גיורא רץ סיפר שכל
שנה נחגג האירוע
במשפחתו .ועוד
הוסיף ,שכשהקימו
את ילדי קבוצת אורן
בבוקר ,סיפרו להם
על השריפה ושלחו
אותם עם כוסות ציחצוח השיניים לעזור בכיבוי
השריפה .בזיכרונו ,הם ,הילדים בני השש מאורן,
הם שכיבו את השריפה!
אחרי שעתיים פעל בית תינוקות חדש .פינו
פועלים ששכנו בצריף סמוך וסידרו שם מיד
פעוטון חדש.
פנינה רפאלי סיפרה על הלילה הזה  ,והצחיקה
אותנו מאוד .באותו לילה הוריו של מאיר רפאלי
היו בביקור וישנו במיטתם .פנינה ומאיר הלכו
לחפש לעצמם מקום אחר לישון .הם ישנו בסופו
של דבר על איזו מיטה שנמצאה בבית בבניה,
שהיה ללא גג .אך עיקר הסיפור היה שהוריו של
מאיר מאוד התנגדו ללינה המשותפת ,לחינוך
המשותף ,ולאחר השריפה הם השתמשו בזה
כנימוק :נו ,אתם רואים מה קורה כששמים את
כל הילדים בבית ילדים? הם נשרפים!
כשההורים נשאלים איך הם הרגישו אז ,הם
אומרים :היינו כל כך משוכנעים שזה החינוך הכי
טוב שאפשר היה לתת .האמנו בכל לב שאנו
נותנים את הכי טוב לילדינו! מאיה סיפרה על

העבודה בחינוך .סיפרה
על האמון והאמונה בחינוך
המשותף .כשהתחילו
בקיבוץ לדבר על לינה
משפחתית היא לא הבינה
למה....
יונית שאלה ,בקנאה ,על
המסיבות שנעשו כל שנה...
בוריס נזכר שבמסיבות רמי וניסן היו מנגנים
בכינור .בוריס זוכר את זה כסבל ...מסתבר
שלבשקה רץ בער כל שנה  ,במועד השריפה
לארגן אירוע .בשקה היא יוזמת החגיגות .זה
היה בדמה .אך...השיוויוניות הקיבוצית לא באה
לביטוי במיטבה .באירוע השנתי היו משתתפים
רק ילדי פעוטון אחד מבין השניים שהיו
בשריפה....עד כדי כך שהילדים עצמם לא ידעו
שהיו בשריפה שני פעוטונים....
( מזכיר זאת ניסן שלא היה בשריפה ,אך חנה
אמו היתה מטפלת של אחת השישיות).
עוד הוזכר בסיפורים השונים ה"עליפון" ,פרי
המצאתו של עלי גולדשטיין ,וזו הזדמנות לציין
זאת ולהוקיר!!! שמרטף קיבוצי שחלש על כל
בתי הילדים ובלחיצה יכלו שומרי הלילה לאתר
מאיזה בית ילדים מגיע הקול ולרוץ לשם לעזרה,
או להרגעת הרוחות.
אחרי המפגש זרמו תודות ליונית.
באמת היה אירוע מרגש ביותר.
תודה ליונית שיזמה והכינה.

ברכות למתגייסים לצה״ל
קורנית ינקו ,רוני רובין
ברכות
לאריאל ותומר לנישואיהם
ליעקב אלימלך ולכל המשפחה
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ׁשִיבּו ּׁש

זְמ ַנ ּ ִי לינה בלונדר

ׂ ְבנ ּו ְל ַת ְר ּגֵל ִׁש ְג ָרה
ַש
ַל ּגַל
ַעל ְלׁשוֹנֵנ ּו ְלג ְ
ָשר ּו ֶא ְׁש ָּת ַקד
ׁש ּנ ְׁ
ילים ֶ
ִמ ִּ
ַחל
ּקי נ ַ
ְּכ ַח ּלו ֵ
ימה
ְּב ַק ְר ָק ִעית ז ְִר ָ
ישה
ׁ
ֲשוֹב ִא ָּ
ַלחׁ
עוֹד ֶסגֶר ָּבאו ֶֹפק
ׂר
אוֹת ְמ ַב ֵּש
ֶפׁש ִמ ְתקו ֶֹמ ֶמת
ֲרת נ ֶ
ַסע ַ
ֵש
ָת ּה ְּביׁ
ֲחיז ָ
ורנֵי א ִ
יפ ְ
ְמ ַה ֶּד ֶקת ִצ ָּ
ּת ּה:
ְל ַה ִּציל ְׁש ֵא ִר ּיוֹת זֶהו ָ
ַּב ַּד ְר ּכוֹן
ַּבעֲבו ָֹדה
ְקרו ִֹבים
ְרחו ִֹקים
ֲד ָמה ְּב ַב ּצו ֶֹרת
ֹש ֶאת ָהא ָ
ו ִּמי ַיחֲרוׁ
ׂ ָפה
ְּב ֵאין ַמיִם ַל ָּש
ילה
ָמה ֵע ֶר ְך ַל ִּמ ָּ
ּח
ִמי יְקו ֵֹמם ָה ֵאמוּן ָּברו ַ
ֶפׁש
יסוּן ַל ּנ ֶ
ִח ּ
ָּכל ַחי
ָמר ְלעו ָֹלם.
ִיג ֵ
ׁש ּי ּ
ֵא ִלי ֵא ַלי ֶ
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הנהלת האגודה רוצה להודות לכל מי שהתנדב וסייע באירוע
השריפה האחרון ,מבוגרים וצעירים ורוצה להודות לנערים הנפלאים:
גיא בן יוסף ,גלעד טחן ,רועי טלאור ,נדב ישראלי ,עידו יפה,
שקד וינדמילר ,רותם וינדמילר ,תומר וינטרברגר .יישר כח!
צילום :לימור מלינוף

צילום :יפעת שתיל פלד

צילום :יצחק קירברג

צילום :גליה הראל

צילום :נוגה ברגמן
צילום :ורדה קליין

צילום :שרון ברסילוב
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לזכרו של לוצ'ו קירברג4.12.1925-20.8.2021 ,
הספד של סול קירברג
סבא,
הדמעות יורדות לי על הלחי והלב דופק חזק
והראש רק חושב על מה אתה היית רוצה שיהיה
כאן מעלייך  ,כשכולם פה.
היית רוצה שידעו מי אתה ומה היית
אז סבא  ,אני מצטערת  ,אבל לא אספר כאן
סיפורי פלמ"ח והקיבוץ הישן.
אספר מי היית בשבילי ,בשבילנו  ,בני המשפחה.
לאחרונה היינו מעלים זיכרונות מילדותי איתך,
הטיולים בטבע  ,הקפיצות מהכתפיים שלך
בבריכה ,הארוחות המשפחתיות בשבתות.
צברנו המון חוויות ביחד ,עד הרגע האחרון.
סבא ,היית אדם מלא חיים .
תמיד היית אומר שאנחנו חייבים לקיים את
הצוואה של מניה

"לא לוותר אף פעם על הזדמנות לחגוג"
וזה מה שעשית  ,בכל חגיגה שם היית  ,עם כוס
אלכוהול ביד ואם אפשר אז גם סיגר.
היינו שואלים אותך מה הסוד לחיים ארוכים –
היית מסתכל עליינו  ,מחייך  ,ולא אומר דבר.
אז את הסוד לא גילית לנו ,אבל לימדת אותנו
להסתכל על החיים באור חיובי ולהישאר
אופטימיים תמיד.
היית אומר שכולם מתים ,אבל לא כולם חיים.
היית השראה לנו ולעוד רבים אחרים.
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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
			
לוצ׳ו (אריה) קירברג

		
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
		
י"ג באלול תשפ״א

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
21.8.2021

		
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

בית רמות מנשה משתתף באבל המשפחה
עם מותו של לוצ'ו (אריה) קירברג ז״ל
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צילומים :ענר דודאי

