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משולחן העריכה

תוכן העניינים

התכוונו שעלון אוקטובר יהיה עלון סתיו .פנינו
לציבור להתקשט בתמונות סתיו.
הבאנו את סיפור נדידת משפחת כץ כמטפורה
לנדידת הציפורים בסתיו .אך בסופו של דבר נושבות
מהעלון רוחות מגוונות מאוד ,חלקן לא סתוויות כלל.
יש בעלון זה הרבה חומר קריאה .עדות והדהוד לחיים
המורכבים כאן .לכל מעגל החיים .קחו לכם זמן לצלול
אל כל השפע הזה.
בברכה
צוות העלון :חגית מן ,אפרת בליקשטיין ,נגה גרשוני
עמק ,מירב רון פרנס ויונה גור ,ותודה למגיהות
שמאחורי הקלעים :אסנת אלדר ונירית גורן.

צילום :ענר דודאי
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משולחן העריכה
תרבות ברמות מנשה
מדברי יהל ביום כיפור
רגע של שיר
מדברי לילך בן דרור

Positive

נגה גרשוני עמק

ראיון עם מרכוס שטרסברג
חיים בינינו
מהנעשה בגלריה
מסע מכאן לשם
מסע לראמללה
עיסוקם של אנשים
יוצרים בקהילה
גרעין ניר חוגג
ראיון עם משפחת כץ
ברכות
מילים של יחזקאל על משה רז
לזכרה של פנינה שהם
עם זכרם
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תרבות רמות מנשה – חגי תשרי
אפרת ותמיר שניידר
בסוף החופש הגדול
נכנסנו לתפקיד ריכוז
התרבות ברמות מנשה
לתקופה זמנית – החלפת
דקלה יחידי ארגס שיצאה
לחופשת לידה ,וזאת
הזדמנות לאחל מזל טוב
לגיא ,דקלה ,איילה ואופיר
להולדת עידו ועומר.
לפנינו חגי תשרי ,חודש של
אירועים תרבותיים רבים
ואירועים משפחתיים
רבים.
המוטו שלנו היה
לרתום תושבים
נוספים ולהעשיר את
המתנדבים .בנוסף ,רצינו לעשות
אירועים במינימום משאבים כספיים.
על הכל ריחפה לה הקורונה .האם ניתן יהיה
לעשות אירועים רבי משתתפים ,איך ,איפה,
תווים (ולא של מוסיקה) -בקיצור ,צריך
להכין לכל אירוע מספר
חלופות ...אכן מאתגר.

שוכבים על הבמה וצופים במצגת.
בערב החג השני נפגשנו בגרנוליט לטקס
המסורתי .קיבלנו את התינוקות ,ברכנו את
ילדי כיתה א' ונערי י"ב ,שרנו ורקדנו.
בראש השנה החל משחק "גמד ענק"
שליווה אותנו לאורך החודש ,עד סוכות.
כיפור
צוות יום כיפור המלווה את החג מספר
שנים הכין לנו שני מפגשים
מרגשים.
בערב כיפור נערכה התכנסות "כל
נדרי" ושיח פתוח בנושא "וידוי"
במרפסת המועדון.
למחרת ,לקראת צאת החג וסוף
הצום ,התכנסנו להזכרת נשמות,
נעילה ותקיעה בשופר.
סוכות
צוות סוכות הורכב ממתנדבים רבים ,שבלעדיהם
לא ניתן היה להפיק את האירועים המוצלחים.
צוות האלפקות הקים סוכה נהדרת על
הדשא ליד המועדון.
צוות הקישוט הזמין את התושבים
לסוכה להכנת הקישוטים,
וההשתתפות היתה רבה.
ערב הרצאות ובירה :נפגשנו בסוכה
לערב מרתק ולחשיפת עיסוקם
של שלושה חברים -
אשר דולב ,דביר כהן ,אלינה
קאפמן .תודה ענקית על כך
ששיתפתם אותנו בפועלכם.
טיול פנסים :חיפשנו פעילות שתתאים לכל
המשפחה .המשפחות התכנסו במגרש הספורט
לקראת ערב ויצאו לטיול סובב קיבוץ .באמצע
הדרך חיכינו למטיילים עם תה ,עוגיות עבודה,
ושלוקים לרענון.
עשינו יוגה ,קיימנו מפגש נשים במעיין ,ציינו

ראש השנה תשפ"ב
את אירועי ראש השנה
פתחנו בעפיפוניאדה
המסורתית בשדה ליד
נופים.
משפחות רבות הגיעו,
אווירה מרוממת ומזג אויר
מושלם.
במועדון לחבר
בבוקרו של ערב החג נפגשנו
לקפה ,מאפה ,הכנת משאלות וצפייה במצגת
"בחיוך וקריצה" ,שהכין יחזקאל שלומי בעזרתה
של ונסה קליין.
ההתרגשות הגדולה היתה לראות את הילדים
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את פתיחת תערוכת הבתים
הראשונים במוזיאון ואירגנו
מסיבת רחוב לנוער המדהים
שלנו.
ארוחת ערב של פעם ולינה
משותפת על הדשא :הרעיון
שהוביל אותנו היה לאפשר
לילדים לחוות את ארוחת
הערב שהוגשה בחד"א
בקיבוץ המשותף.
השמשנו את עגלת האוכל
הישנה ,ערכנו שולחנות
ארוכים ,הגשנו ירקות,
גבינות ,ביצים ואפילו
ריבה .במהלך הארוחה
החלו לקום סביבנו ,על הדשא,
אוהלים לקראת הלינה המשותפת .בערב הגשנו
לילדים שוקו חם ו"עוגיות עבודה".
אנחנו חייבים לציין שכל אירועי ארוחת הערב
התקיימו ללא כלים חד פעמיים .כל הכבוד לכולם
על שיתוף הפעולה והתרומה לסביבה!
לסיום אירועי סוכות נערכה הקרנת הסרט
"דרקון המשאלות" .הילדים התכבדו בפופקורן,
שתיה וקרטיבים.
כל זה לא היה קורה ללא ההתנדבות שלכם.
תודה ל-
אנשי ההגברה והתאורה להם היה חלק גדול בכל
האירועים.
אנשי הפרסום ,התפאורה ,הכתיבה ,ההקמה
והפירוק.
אותם מתנדבים שהכינו לנו את ארוחת הערב
הטעימה.
ותודה לנו התושבים ,שבאנו ,השתתפנו ,נהנינו
והודינו...
כל זה לא היה קורה בלעדיכם.
ועכשיו ,פנינו לחנוכה.
נשמח מאוד שתצטרפו לצוות חנוכה ,ובכך נוכל
לעשות חג עשיר בפעילות.
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דברים של יהל לינטרנרי בערב יום כיפור
ע"פ המסורת את המילים של הפיוט הזה קרא
רבי אמנון ממגנצא כצוואה רוחנית רגעים לפני
מותו על קידוש השם .מאות שנים אחר כך
פרצה מלחמת יום הכיפורים ,ונתנה תוקף חדש
לקדושת היום וטענה בזוועה את המילים "הוא
נורא ואיום".
כי זה מה שיהודים ויהודיות עושים מאז ולתמיד-
נותנים תוקף ,מקדשים ימים.
וזוכרים כי רק מעשים אנושיים  -תשובה ותפילה
וצדקה מעבירין את רוע הגזירה!

"ונתנה תוקף קדושת היום"
נתנה תוקף לקדושת היום -כי היום לא קדוש
מעצמו .רק בני אדם יכולים לסמן קדושה בזמן.
נתנה תוקף קדושה כמו שמתנים אהבה-
במשמעות גדולה ,ברוך ,בחיבור עמוק בין בני
ובנות אדם ,כשלם הגדול מסכום חלקיו.
נתנה תוקף גם אנחנו ,ונטען את הזמן הזה
בקדושתינו ,כי הוא נורא ואיום.
כי במשך דורות עוצרים בו יהודים את יומם,
את הוויתם ,את נשימתם ומבקשים רחמים על
עצמם ,על זולתם על עולמנו.

צילום :לבנה שני

צילום :דניאלה אוסצקי שטרן

צילום :ענר דודאי
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שמְח ָה פְּׁשוּט ָה /לינה בלונדר
ִ

ׂחק ְּבקו ִּּב ָיּה
יפר ְמ ַש ֵ
או ְֹמ ִרים לו ִּצ ֶ
ׁש ַּד ְע ּתוֹ סו ֶֹע ֶרת
ו ְּכ ֶ
ִש ַלח ֵחץ
יְׁ
ָסמוּי
ַלקו ְֹר ָּבן ַה ָּבא,
ֵאין ֶרגַע ַּדל
ׁשמוֹת
ידה קו ֵֹצר נְ ָ
ִּבְׁש ִק ָ
ְּב ָכל ָהעוֹנוֹת
ֵח
ׁש ַי ְּק ִּדימ ּו ְל ַפ ְענ ַ
ֵש ֶ
ְויׁ
ְּב ֶט ֶרם...
ֵידע
יבי ָאטוּם לֹא י ַ
ַא ְך ִל ִּ
קרוֹא ְלׁשוֹן ְצ ָפנִ יםְ
ילו ָֹתיו
ׁשק ְמ ִצ ּ
ְל ַה ְב ִחין ְּב ַמ ַּ
ָד ְע ִּתי ֵּכן:
יַ
יחה
ׂפת נִ יחוֹחוֹת ְּפ ִר ָ
ְש ַ
ֶח ְדוָוה ִצ ְבעוֹנִ ית
ִלימוֹנִ יתַ ,ח ְר ָּד ִליתַּ ,ת ּפו ִּחית
ׂמי ְס ָתיו
אוֹתוֹת ִּב ְש ֵ
ֶלד
ְצחוֹק י ֶ
ִח ּיו ְּך נַד
ַּב ַּצד
ְּב ִלי ְצ ִליל
ַעת.
ׂמ ָחה ׁשו ִּלית רוֹג ַ
ִש ְ
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חוכמת השלכת
לילך בן דרור
חזרנו אחרי החגים מטיול משפחתי של 5
שבועות בין הרים ,יערות ועיירות ברומניה.
אני יכולה לכתוב איזה נס זה היה (באמת שהיה
 רוב הזמן) ,אבל החלטתי לכתוב על משהו אחרשליווה אותי שם.
על ההסתכלות כמה קשה לי (ולהרבה מאיתנו)
– לנוח.
דבר ראשון  -לקבל את ההחלטה על טיול ארוך
למרות ולמרות ולמרות,
דבר שני  -גם אשכרה להסכים לנוח בתוך
הטיול,
ודבר שלישי – להסכים באמת לנוח כשאני נחה.

הבנק שלנו ,הידע ,הסטטוס ,הכוח...
בחיי שמנוחה נהייתה אקט רדיקלי ומהפכני
בימינו ,וזה די פסיכי לחשוב מה זה מספר על
החברה שלנו.
יש סיפור בודהיסטי על חוטב עצים שלא מבין
למה כל יום הוא מפעיל אותו כוח,
ומספר העצים שהוא חוטב ביום הולך ויורד....
ורק כשהוא עוצר  -הוא שם לב כמה הגרזן כבר
קהה ,ועצם העצירה להשחזה הופכת מחדש את
חטיבת העצים לאפקטיבית ועוצמתית.
הראש שלי מבין כמה חשובות העצירה והמנוחה,
והיישום עדיין כרוך במעבר דרך יער סבוך של
מחשבות אוטומטיות של גינוי עצמי.
אותן מחשבות שקפצו עליי מיד עם החזרה
ארצה ,ודורשות ממני לחזור לעניינים  -עכשיו
ומיד!!
אז אני כותבת את זה גם כדי להצליח להגיד להן
– עוד רגע.
אני בעיצומה של למידה מהחשובות שיש -
איך למצוא זמן לנוח ,איך לא לעשות.
לפעמים זה הרבה יותר קשה מאשר לעשות.
סתיו עכשיו ,תחילת שלכת...
ויש לנו הרבה ללמוד מהעצים.
הטבע מראה לנו את המחזוריות  -שיש לשחרר,
להרפות – כדי לפנות מקום לחדש.
כמו שאי אפשר רק לשאוף ולשאוף פנימה בלי
לנשוף.
בכל נשיפה יש שחרור ,הרפיה ,יש קצת מוות,
כדי לפנות מקום ללידה.

צילום :לבנה שני

לא להאמין כמה אימון ו unlearning-צריך כדי
לנוח....
זו אומנות נשכחת (שכילדה בטוח שלטתי בה
נהדר).
החברה שלנו מעריצה הישגיות וסוגדת לאנשים
עסוקים.
מנועים כבירי עוצמה פועלים עלינו כדי שנשפר
ללא הפסקה –את מצב המראה שלנו ,חשבון

מוזמנימות להתאמן איתי לפחות כמה דקות
ביום.
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Positive
נגה גרשוני עמק
בין אמצע אוגוסט לאמצע ספטמבר ,נראה לי
שהילדים שלי היו הילדים הכי נבדקים בארץ.
בדיקת ה PCRהייתה חלק מהבילוי שלנו של
סוף השבוע – כדי להיכנס לבריכה .בדיקות
מהירות עשינו חדשות לבקרים כדי להיכנס
לקולנוע או למוזיאונים בחופש הגדול ,ובדיקות
ביתיות עשינו לפני כל אירוע משפחתי.
ככה שהמילה  Positiveשקרצה לי בבוקר יום
ראשון מתוך האפליקציה של קופת חולים
הייתה מאוד ,מאוד לא צפויה .גם העיתוי שלה
היה לא משהו .המאומת כבר היה בגן ,נפרדתי
ממנו דקה קודם ,והייתי באמצע צעידה מהירה
לתחנת

אחורה פנה ,והלכתי להוציא את גלעד מהגן.
איכשהו לא יכולתי להביא את עצמי להגיד שיש
לו קורונה – כי כאמור ,הייתי בטוחה שהבדיקה
שגויה .ולא רציתי להגיד לו ,ילד בן שלוש וחצי,
שיש לו קורונה .אז גמגמתי שיצאה לו תשובה
חיובית בבדיקה והתחלנו שלושתנו ,מבולבלים,
את המסע הקצר הביתה.
הושבתי את הילדים מול הטלוויזיה ,הכנסתי
את האוזניות לאוזניים ופתחתי חמ"ל .הודעה
ראשונה – לרופא .טלפון ליואב ,בעלי – שענה,
באופן מפתיע .עם הכניסה לבית – טלפון
מהגננת .טלפון לקופת חולים ,לדבר עם רופאת
הילדים .טלפון מהמורה של מעין ,עוד טלפון
מהגננת.
התחלתי לשלוח וואטסאפים .זה היה בשבוע
שאחרי ראש השנה .כל יום פגשנו משפחה
או חברים .כל ההודעות לוו בהתנצלות.
הרגשתי באותן שעות ראשונות
כבעלת סטיגמה :אנחנו היינו בית
המגיפה patient zero ,של גן ניצנים.
וכל העשייה הזו מתבצעת תוך כדי
זמזום שמתנגן לי בראש :מי שנדבק
– כנראה שלא שמר על ההנחיות .מי
שנדבק – לא נזהר .מי שנדבק – צריך
להרחיק אותו מהחברה.
ברמה הלוגית אני מבינה איך וירוסים
מדבקים .אבל עמוק בפנים ,מתחת לרצף
הפעולות האוטומטיות של אותן שעות ,הרגשתי
מסומנת .והרגשתי אשמה .האם אני אחראית
לגל הדבקות? אבל עשיתי הכל נכון! שנה
וחצי שאנחנו נשמרים ,בוחרים תמיד בגישה
השמרנית ,הזהירה יותר – מאיפה זה בא לנו?
כתבתי לחברים הקרובים של גלעד שתכף תגיע
הודעה מהגננת על סגירת הגן – אבל ביקשתי לא
להפיץ .כשדיברתי עם הגננת ,היא הבהירה שהיא
לא מזכירה את שמו של גלעד ,רק שיש ילד

האוטובוס
ללוות את אחותו הגדולה .עצרתי אותה .עומדת
באמצע השביל ,נכנסתי שלוש פעמים מחדש
לאפליקציה כדי לעכל את הבשורה .וראיתי את
התכניות שלי לבוקר עמוס עולות באש.
לא האמנתי לתוצאה .פחות מ 24-שעות קודם
עשינו בדיקה ביתית שיצאה שלילית .אבל
התעשתתי והבנתי שהדבר הראשון שאני צריכה
לעשות זה להוציא את הילד מהגן .אז עשיתי
7
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מאומת ,והסכמתי .אבל אז יואב אמר לי בפירוש,
"זו לא סטיגמה" .ובבת אחת נפל האסימון.
הוא צדק .זו לא סטיגמה .וכך שחררתי גם את
האשמה .זה היה יכול לקרות לכל אחד .אנחנו
לגמרי במקרה עלינו על זה ,כי הקפדנו ונבדקנו.
ואז החלו הפחדים והחרדות .זה לא "רק וירוס".
זו מחלה שיכולה להסתבך ולהיות מסוכנת.
זו מחלה שיכולות להיות לה השלכות ארוכות
טווח .אם גלעד חולה ,סבירות גבוהה שגם מעין,
שחולקת איתו חדר ,חולה .סביר להניח שאני
נדבקתי .הוא הרי ישן כל לילה איתי ,שם את
הראש על הכרית שלי .דמיינתי את הוירוסים
הנפלטים מדרכי הנשימה שלו ישר לתוך שלי,
כמו בסרט.
הדחקתי את הפחד ,והתחלתי להתעסק
בתעלומה האמיתית :איפה נדבק? חוץ מהסרט
שראינו עם עוד שני אנשים באולם הקולנוע,
ידענו עם מי נפגש במהלך כל הימים שקדמו
לתשובה החיובית .כולם הלכו להיבדק .ספוילר:
כולם בלי יוצא מן הכלל יצאו שליליים ,אז
התעלומה נותרה בעינה.
יצאנו כולנו לבילוי המשפחתי היחיד המותר
במהלך בידוד :בדיקת קורונה .הייתי משוכנעת
שכולנו כבר נדבקנו .אבל אפשרות גרועה בהרבה
תהיה אם נידבק בעוד שבוע ויתווספו עוד  10ימי
בידוד.
למחרת קיבלנו את תוצאות הבדיקה של כולנו
– כולנו היינו שליליים .מעודדים ,הרי הסיכוי
שנידבק עכשיו ירד משמעותית ,והתחלנו לחשוב
שאולי אותה בדיקה חיובית הייתה טעות .שני
רופאים הסבירו לנו שהסיכוי לבדיקה חיובית
שגויה ( )false positiveהוא מאוד נמוך ,נמוך
אפילו יותר מהסיכוי לבדיקה שלילית שגויה
( .)false negativeעשינו לו עוד שתי בדיקות
 PCRעד תום הבידוד  -בכל זאת זה היה הדבר
היחיד שיכולנו לעשות מחוץ לבית בימים אלה -
ובכולם יצא שלילי .אבל זה לא עזר לנו .מבחינת
מדינת ישראל ,מרגע שקיבלת תשובה חיובית

אחת אתה מאומת קורונה ,ושום דבר לא ישכנע
אותם אחרת .תתקשר לרופאה עוד  10ימים
ותקבל אישור החלמה ותו ירוק.
מספר ימים הייתי בחרדות שגלעד יתחיל לפתח
תסמינים .כל שיעול הקפיץ אותי ,בדקתי לו את
המצח מספר פעמים ביום ,גם חמצן בדם ,ונתתי
לו לאכול כמה מילקי שהוא רוצה כדי לוודא
שחוש הטעם לא נפגע .הוא מצידו היה בריא
ומלא אנרגיות (טפו! טפו!) ,וכדרכם של ילדים
בני שלוש וחצי התקשה מאוד להיות בבית לבד.
במקרה שלנו ,הבידוד היה הרבה יותר קשה
מהמחלה .גלעד ביקש לראות חברים ,ללכת לגן,
לגן המשחקים .בהתחלה סרטונים מהחברים
עודדו אותו ,אבל בסוף אפילו משעות הטלוויזיה
הארוכות נמאס לו .ולבסוף ,גם הבידוד הזה נגמר.
ולי נותרו שתי תעלומות לפתור – איפה גלעד
נדבק ,והאם הוא בכלל נדבק בקורונה? אני לא
אוהבת חוסר ודאות .יכול להיות שאכן נדבק
בקורונה אבל כבר כעבור יומיים הבריא? זה לא
בלתי אפשרי .יכול להיות שמישהו בלבל בין
מבחנות הבדיקה? גם לא בלתי אפשרי .יכול
להיות שלעולם לא אדע .לגבי איך נדבק – תוך
כדי שאני מנהלת את השיחה הזו עם חברה,
גלעד עמד לידי וליקק שולחן בגן המשחקים .אז
אולי התעלומה הזו נפתרה.
הערה לסיום :אני לא רוצה שחס וחלילה
ישתמע מדבריי שנכון לחשוף ילדים לקורונה
כדי שיחלו ויזכו בתו ירוק .אני מתנגדת לגישה
הזו ,חושבת שהיא לא אחראית ומסוכנת .ברגע
שהחיסון יאושר לגילאי הילדים שלי ,אדאג לחסן
אותם.
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על השלב הנוכחי בתהליך השיוך  -ראיון עם מרכוס שטרסברג
שמעה וכתבה :חגית מן
מרכוס שטרסברג הוא הפרוייקטור של תהליך
השיוך בקיבוץ .ממש בישורת האחרונה של
המירוץ ,בין פגישות עם עורכי דין ,שמאים
ומינהל מקרקעי ישראל ,כתיבת מכתבים וארגון
מפגשי הסברה לחברי הקיבוץ והכנת מפרטים
לחתימה ,נפגשתי איתו לשמוע קצת על התהליך
עד כה ,ועל מה שעומד לקרות.

במנהל ,הערעור של הקשת המזרחית ,בג"ץ.
רק בשנים האחרונות זה התקדם מהר יותר.
קיימות שתי חלופות לתהליך שיוך הקרקעות
מול המנהל :חלופת האגודה והחלופה הקניינית.
במילים פשוטות ,חלופת האגודה שומרת על
זכות מסוימת של הקיבוץ על הבית ,החבר עדיין
קשור לקיבוץ ,והקיבוץ הוא החוכר מול המנהל,
הוא "בעל הבית".
בחלופה השנייה ,הקניינית/פירותית -החבר הוא
החוכר ישירות מול המנהל,
והקיבוץ אינו צד בעניין.
הרוב המוחץ של הקיבוצים
בוחרים בחלופת האגודה.
ברמות מנשה בהתחלה בחרו
בחלופת האגודה ,ובשלב
מאוחר יותר החליטו לעבור
לחלופה הקניינית .במעבר בין
החלופות החברים הותיקים
ניזוקו  -הסכום שהם היו
אמורים לשלם בחלופה
הקודמת היה נמוך יותר
מזה שאמורים לשלם עכשיו.
הקיבוץ החליט לפצות את החברים הותיקים
על ההפרש הזה .בחלופה הקניינית אנחנו בין
הקיבוצים הראשונים שנמצאים לקראת סיום
התהליך.

ספר קצת אחורה על התהליך.
כבר לפני  20שנה התחילו
לדבר ברמות מנשה על
השיוך ,כחלק מתהליך
ההפרטה .הבנו כבר
אז שסיומו של תהליך
ההפרטה יהיה בשיוך
הדירות.
השיוך בא למעשה
להמחיש באופן מירבי את
העצמאות של כל החברים
שבחרו בהפרטה.
ההפרטה ברמות מנשה
צילום :נגה גרשוני עמק
נעשתה בתהליך מאוד
אינטנסיבי ,מסודר וזריז,
ולצד זה שימרו הרבה מאוד דברים קהילתיים,
הקשורים לעזרה הדדית .עשו את זה ,לדעתי,
יפה מאוד .ידעו איך לחבר את הוותיקים
לתהליך.
התהליך נעשה בהובלה של הנהלות ובעלי
תפקידים טובים מאוד .היה שלב של הפרטה
"על יבש" במשך שנה ,היו קצת "מחלות ילדות",
זה כאב בהתחלה ,המיסים היו מאוד גבוהים
ובסוף זה הסתדר .היום המנגנון הקיבוצי רזה
יותר ,יש פחות בעלי תפקידים ,וחלק מהדברים
מנוהלים דרך האגודה .תראי איפה רמות מנשה
היום ,לעומת הקיבוצים באזור ,מבחינה כלכלית
וחברתית .המצב התהפך.
תהליך השיוך לקח הרבה שנים ,בעיקר בגלל
סיבות שאינן תלויות בקיבוץ  -התהליכים

ומה קורה עכשיו?
לאחרונה קיבלנו את השומה של הקיבוץ.
השלב הראשון כעת הוא אישור הקיבוץ לתשלום
של  3.75אחוז מהשומה של כלל החברים,
והסכום המלא של השומה של החברים החדשים.
זה נעשה בהצבעה באסיפת קיבוץ .ההחלטה
התקבלה פה אחד.
למה המנהל מתעקש לקבל מהחברים
החדשים את כל הסכום במיידי?
המנהל קבע שכל מי שהתקבל לחברות אחרי
9
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מרץ  2007נחשב חבר חדש ,והזכויות שלו שונות
משל מי שהיה חבר לפני כן .אני מבין שהמנהל
אומר -יש לכם חברים חדשים ,שלא מגיעות
להם כל הזכויות של חברים שנולדו ,גדלו ועבדו
שנים רבות בקיבוץ .זו מין התחשבות של המנהל
בוותיקים .בנוסף ,במינהל פחדו מ"סיבובי נדל"ן"
של חברים חדשים בקיבוצים.
מה אתה חושב על ההחלטה שהתקבלה
באסיפה לאחרונה?
ההחלטה היתה צפויה .התהליך נעשה בצורה
כזו ,שכמעט לא השאיר פתח לאף אחד להתנגד.
הבאנו חוות דעת של שמאי חיצוני ,הבאנו
עורכי דין ,ומעל לכל ,אני חושב שאנשים הבינו,
בעיקר החברים החדשים ,שאם השומה הזו היא
מ-נובמבר  ,2019כל ערעור או השגה עליה יוביל
לכך שההחלטה לא תעבור ,המנהל יעדכן את
השומה והיא תהיה גבוהה ב  30-40%מהשומה
שקבלנו .אני מאוד בעד התהליך שעשינו ,אבל
אני חושב שנדע את התוצאות הקהילתיות של
השיוך רק בסופו .אנחנו לא יודעים מה זה יעשה
לאנשים .אנחנו מדברים על הסכומים הגבוהים
של החברים החדשים ,ואני לא בטוח שבין
החברים הותיקים אין כאלה שיותר קשה להם
לשלם סכום של  30אלף ש"ח ,מחברים חדשים
שצריכים לשלם  400,000ש"ח.
אני מאוד מקווה שהקיבוץ יוכל לתמוך פרטנית
במי שבאמת יצטרך ,ללא קשר אם זה חבר חדש
או ותיק ,ולסכום שהוא צריך לשלם .אני בעד
סיוע פרטני ,לא אוהב את הפתרונות של הכלל,
וגם לא בטוח שהקיבוץ יכול היום להעמיד את כל
הסכומים לסיוע לכולם .מצד שני ,אני לא חושב
שהקיבוץ צריך לתמוך במי שרוצה כעת להרחיב
מעבר ל .3.75%-אם שילמת את ה 3.75%-אתה
"חצי מסודר".

אותי מהקטע החברתי .בסוף זה יסתדר ,הקיבוץ
הוא גוף חזק .בעוד כמה חודשים נהיה אחרי .מה
שמדאיג אותי הן ההשלכות החברתיות  ,ומה זה
יעשה לחברים שחס וחלילה לא יוכלו לשלם.
זה ברור שלאנשים שחיו כל חייהם במציאות
אחרת ,התהליך הזה נראה מפחיד ומאיים .אני
מדבר עם הרבה ותיקים באופן אישי ,ונפגש עם
הבנים שלהם ,ותמיד זה מרגיש לא מספיק.
חשוב לי להעביר את המסר שהתהליך בסופו של
דבר הוא הרבה פחות מלחיץ ממה שזה נראה.
חשוב לי שהחברים ידעו שיש מסגרת עוטפת
של הקיבוץ ,אף אחד לא "זורק" את החבר מול
המנהל .אני גם מאוד סומך על עידית ,שמאוד
קשובה לצרכים של הוותיקים.
מומלץ לבוא ולשמוע את נציגי הבנקים .לא
להתבייש ,לשאול שאלות ,לבוא עם בני משפחה
שיעזרו להבין וגם להיעזר בחברים שמבינים.
הקיבוץ יודע לעבוד מול בנקים ,והבנקים מאוד
אוהבים את הקיבוץ ,בעיקר בגלל המניות בארד.
אם למישהו יש הצעה טובה יותר של מכר בבנק
אחר ,זה טוב ,אבל יש גם יתרון להתארגנות
כקבוצה מול הבנקים.
ובנימה אישית -מה העשייה הזאת "עושה
לך"?
כשהגעתי לקיבוץ הייתי מאוד פעיל .בשנים
האחרונות אני טס המון לחו"ל ,וכבר הרבה
שנים לא עשיתי שום תפקיד בקיבוץ ,וראיתי
את מה שקורה בקיבוץ דרך העיניים של תרזה
והשכנים .אני גם גר בקצה של הקיבוץ ,כך שלא
פוגש הרבה אנשים .כשראיתי את המכרז על
התפקיד ,חשבתי שזה תחום שאני רוצה להבין
בו ,הזדמנות להכיר משהו חדש ,ולעשות משהו
בתוך הקיבוץ .במקביל נבחרתי גם לועד ההנהלה.
זו בשבילי הזדמנות לחזור לעשייה ולמעורבות,
לא לחיות בחוץ .זה כנראה היה חסר לי ,ואני לא
מצטער.
תודה למרכוס על הסקירה המקיפה והעשייה
המבורכת ,ובתקווה שנגיע במהרה לסיום
התהליך.

מה חשוב בעיניך שיקרה עכשיו?
הכי חשוב שהתהליך יתקדם כמתוכנן ,יוגשו
המפרטים החתומים ע"י החברים החדשים.
זה למעשה סימן השאלה היחיד שיש .אחרי
כן הקיבוץ ישלם את כל הסכום של ה.3.75%-
הקיבוץ נערך לזה .הקטע הכספי פחות מדאיג
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עלון רמות מנשה | אוקטובר 2021

חיים בינינו – יוסי פסואה
שמעה וכתבה :יונה גור
חשבתי שאני מכירה את יוסי.
(ייצור מזרנים) ,ונעדר לזמנים
אז חשבתי.
ממושכים מהבית .מהתקופה
יצאתי מהמפגש איתו
הזו נצרב ביוסי חסר שעות אב.
בהתרגשות של גילוי .וקירבה.
במנדוסה אמו היתה עקרת
חושבת שזה כל כך חשוב
בית .הם חיו במעמד ביניים
ונעים להיות במצב הזה ,לכן
תקין .שם הוא סיים בית ספר
אני מתמידה במדור הזה חיים
יסודי ושנתיים ראשונות של
בינינו.
תיכון ,לאחריהן עלה ארצה.
יוסי נולד בארגנטינה ב ,1949
לימודיו היו כולם בבתי ספר
בעיירה קטנטונת בשם
ציבוריים ,לא יהודיים ,שהיו,
קאוסטה .להוריו היתה מכולת,
ֶ
לזיכרונו ,ברמה גבוהה מאוד.
והם התפרנסו ממנה בכבוד.
מגיל צעיר מאוד הוא אהב
יוסי הוא ילד שני מבין ארבעה
לקרוא וללמוד .עד היום,
יוסי ביד מרדכי
ילדים .שלושה בנים ובת .את
הוא אומר ,זה הדבר שהוא
שבע השנים הראשונות חי
יודע לעשות הכי טוב .זכור
בעיירה קטנה זו ,והוא זוכר ילדות יפה ,שמחה.
לו שבכיתות ד'-ה' היתה לו מורה אנטישמית,
זכורה לטוב המורה אליסיה ,מורתו בכיתות א'-
ובשל כך לא ידע את נושא האחוזים( .בהמשך
ב' ( לימים ,הרבה הרבה שנים מאוחר יותר ,הוא
אבין שצרה זו היתה לו המפתח למציאת דרכים
קיבל ד"ש ממנה ,שזכרה אותו .כך מסר לו בן דוד
פרטיות להבנת נושאים מתמטיים .זה התחיל
שביקר שם).
באחוזים ,והמשיך ליצירת דרכים מקוריות
בכל העיירה היו  10משפחות יהודיות .היו
שהפכו ברבות הימים לכלי עבודה עבורו) .יוסי
מקיימים את יום כיפור ואת ראש השנה בבית
מעלה עוד זיכרונות של ביטויים אנטישמיים.
הכנסת .מעבר לאלה לא היה שום מימד דתי
לדבריו האנטישמיות פשוט הייתה שם.
לחייו .הבית היה בית ציוני מאוד ,אך לא דתי.
בכל השנים במנדוסה היה מקום של כבוד,
מגיל צעיר מאוד שלחו אותו לשומר הצעיר.
"מקום פנטסטי" ,לשומר הצעיר .היו אלה השנים
היתה זו עסקת חבילה :רוצים את אחיו הבכור?
המעצבות את השקפת העולם של יוסי .יחד עם
זה הולך ביחד .יוסי היה ילד מאוד סקרן,
זאת גם מקומם של ההורים הוא מקום חשוב.
בלגניסט ,וההורים שמחו לקצת הפוגה ממנו...
יוסי מספר לי שני סיפורים שחקוקים בו עמוק.
מאז שהוא זוכר את עצמו ההורים רצו לעבור
האחד קשור באימו והשני באביו.
לישראל .אביו קנה חלקה לחקלאות במושב
זכור לו שפעם גנב גזר מעגלת הירקן שהסתובב
ניר צבי ,והם ייעדו עצמם לחיות שם .אך החיים
עם עגלתו בשכונה .הוא הגיע מאושר הביתה עם
לקחו אותם אחרת משתכננו .הם נדרשו לעזור
הגזר ,ואמו הזדעזעה .במבט קשה היא דרשה
למשפחה ,והחלום להגיע לישראל נדחה בהרבה
מהילד להחזיר את הגזר לירקן" .זו פרנסתו",
שנים.
אמרה ולא הוסיפה .מבלי שהירקן שם לב יוסי
כשיוסי היה בן שבע עברה משפחתו לחיות
החזיר את הגזר לעגלה .והסיפור הזה חי בתוכו
בעיר מנדוסה .אז עיירה יפה ,קטנה ומנומנמת.
כתמרור.
אביו נהיה לסוכן נוסע של העסק המשפחתי
פעם הלך לבקר את אביו במפעל .כשהיה שם,
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נתן לו האב לקרוא מכתב שאך זה הגיע ,מכתב
ללמוד באוניברסיטה ,והמדינה מימנה את השנה
לבקשת עבודה .המכתב היה רצוף שגיאות כתיב
הראשונה לכל מי שהשתתף במלחמה ושירת
ויוסי צחק .תגובתו הקשה מאוד של אביו חקוקה
מעל  100ימים .הוא למד פסיכולוגיה ,סוציולוגיה
בו היטב" :אל תצחק .האיש רוצה לעבוד".
וחינוך בירושלים .בין מוריו היו ידועי שם ,זוכי
בגיל  15עלה יוסי לישראל.
פרס נובל ,ישעיהו לייבוביץ ( יוסי
הוא ואחיו הגדול .הם נשלחו
מציין שהוא העלה את החשיבה
לדודה ,אחותו של האב,
שלו ברמות!) .מאוד אהב את
בקיבוץ יד מרדכי .הנעורים
הלימודים .יותר מאוחר השלים
המאוחרים האלה בקיבוץ יד
בחיפה ובאורנים תעודת הוראה.
מרדכי היו "חרא של חוויה".
אחרי הלימודים הגיע לרמות
הקיבוץ לא היה פתוח לילד
מנשה .לדבריו רמות מנשה של
עולה חדש .צחקו מאוד על
אז היה מקום שמי שהגיע אליו
המבטא הארגנטינאי שלו.
נשאר .הגיע לבקר את דודתו יפה
עד שהוא הגיב באלימות .אז
גלפרין ,אחות אמו .התאהב ביפה
חדלו .ארבע שנים למד ביד
ובדויד ,ודרכם – בקיבוץ .היתה
מרדכי ,ואחר כך יצא לשנת
אווירה חברתית נהדרת.
י"ג בשומר הצעיר ,בפתח
בתחילה נשלח לעבוד בארד.
יוסי ברפת
תקווה .שנת הי"ג היתה חוויה
אח"כ נכנס לרפת .זה מה שרצה.
מעניינת .הם הצילו את
היה כמה שנים טובות
הקן מסגירה.
רפתן .בתקופה זו הכיר את
נושא הגיוס לצבא
ענת מגבעת עוז ,וגם שם
כשריונאי היה
היה חצי שנה רפתן .גליה
משמעותי ביותר
מזור הכירה אז את עקיבא
לגביו .הוא ממש נלחם
והיא שהכירה ביניהם .ענת
כדי להגיע לשריון .היה
וגליה שייכות לאותו גרעין.
צריך להזים מכשולים
בשלב מסוים תיפעל
רפואיים (בעיית
את המחלבה שהוקמה
פלטפוס רצינית.)...
בקיבוץ ,ונהנה מזה .הוא
סרנדה ב״שבוע הגמדים״
כשגויס לשריון לא
נהנה מהקסם של "אתה
היה מאושר ממנו .אך
הולך לישון ,והחיידקים
מהר מאוד נדבק בצהבת ,וחלום השריון נגוז,
ממשיכים לעבוד .בבוקר אתה בא ויש גיגית
ואיתו האושר .אחרי המחלה שובץ ביחידת טילים
מלאה יוגורט" .בתקופת המחלבה נכנסה לעזור
נגד מטוסים ,יחידה חדשה שהוקמה אז .בספוריו
מתנדבת מארגנטינה ,סילביה ,שלימים נשארה
על תקופת הצבא עולים כל מיני "כמעטים".
כבת משפחה של יוסי וענת .כיום היא גרה בעין
השתחרר קצת לפני מלחמת יום כיפור ,בה
השופט ,והביאה להם ארבעה נכדים.
השתתף כמילואמניק והוצב להגנה על ת"א ,גם
כשיצחק גולן ז"ל חלה ,בהיותו מחנך של
שם נרשמו כל מיני כמעטים .המלחמה עברה
שלהבת ,נקרא יוסי להחליפו ,וכך נכנס לחינוך.
ללא עשייה משמעותית.
יוסי עבד אז עם שושנה שניידר (הנפלאה,
באמצע הצבא הכריז שהוא עוזב את יד מרדכי.
הוא מבקש להוסיף) .נהוג לומר "מכל מלמדי
זה לא היה קשה במיוחד ,נפשית .יוסי מאוד רצה
השכלתי ומתלמידי על אחת כמה וכמה" .כך
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מרגיש יוסי לגבי חניכיו
משלהבת .רק אחרי שלהבת
השלים תעודת הוראה,
ואז עשה שלושה מחזורים
של כיתות ז'-ח' במוסד.
מקצועות ההוראה שלו היו
אזרחות ונגרות .הוא אהב
את היחס האישי עם חניכיו,
הרגיש טוב ומשמעותי.
בשנה האחרונה שלו במוסד
עשה תואר שני בטכניון
במדעי אירגונים.
אחרי כן עבד כ 12 -שנה
בארד ,עד גיל הפנסיה .בשלב
מסוים יצא ,מטעם עצמו,
לעבודת חוץ .ניהל בכרמיאל
את הסניף של מכון היצוא
של ישראל .היה מעניין .באותה תקופה ניסה
לעשות סטארטאפ עם שני חברים ,אך גנבו להם
את הרעיון....
דלת אחת נסגרת ,נפתחת אחרת .לפתע מצא
עצמו עוזר לתלמידים מתקשים במתמטיקה.
אבודים .הוא גילה שהוא טוב בזה .יודע ללמד את
המקצוע הזה שכל כך הרבה מתייאשים ממנו.
הוא יודע להחזיר את האמון לתלמידים הכי
מיואשים .כבר כמה שנים שהוא מלמד מתמטיקה
בבית הספר ,ומוביל תלמידים למאיות.
בתקופה האחרונה לפני ההפרטה היה יוסי רכז
ועדת השכלה .ממש ברגע האחרון שעוד ניתן
היה הוא הצליח להביא לאישור לימודיהם של
שלושה בנים  -חברים .הוא בהחלט גאה בכך.
שלושתם כיום מהנדסים.
מאז גיל  55חי יוסי עם הידיעה שיש לו טרשת
נפוצה" .טרשת היא מחלה שבה המערכת
החיסונית תוקפת את מערכת העצבים המרכזית.
כתוצאה ,נפגעות יכולות התנועה והחישה של
החולים" .בתחילה התקפי הטרשת היו מופיעים
בתדירות של שנה או שנה וחצי .אחרי כל
התקף נדרש אישפוז .אך בשנים האחרונות רבו
ההתקפים ורבו האשפוזים ,ועם האשפוזים גם
הסיבוכים .יוסי מגדיר את עצמו כאדם בריא שיש

רוב הנכדים של יוסי

לו מחלה.
ליוסי וענת שלושה ילדים וארבעה נכדים ,בנוסף
על ארבעת ילדיה של סילביה .מיכל ,הבכורה,
חיה ברמות מנשה עם אלון ולהם שני בנים ,יולי
בן  9וגפן בן  .4יאיר ,רופא מנתח עיניים חי עם בן
זוגו ברמת גן ולהם שתי בנות ,תמר בת  9ועמית
בת שנתיים.
ליאור -חי בתל אביב עם בן זוגו ועובד בהייטק.
תוכניות לעתיד? "תשמעי ,בגיל  65טסתי במטוס
זעיר ,אולטרא לייט מן הגלבוע לכינרת .לגיל 73
אני אקפוץ ממטוס בצניחה חופשית".
יצאתי מהשיחה עם יוסי מוארת .מוצפת באור
מהבהירות בה נוסחו הדברים ,מהישירות
והפשטות בה הועברה אלי מציאות חיים
שבניסוחים אחרים ,בגישה אחרת ,היתה יכולה
להיתפס כקשה ובעייתית .אצל יוסי זה לא נשמע
כך .התרגשתי .באמת.
רגע לפני סגירת גיליון זה נתבשרנו
על מותו של נתן גלפרין ,בן דודו של
יוסי ,בנם של יפה ודוד גלפרין ז"ל
יהי זכרו ברוך
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הגלריה
לאמנות
רמות מנשה
ע”ש
לאו פלטאו וסטפי שליימר-יניצקי

ART GALLERY
RAMOT MENASHE

השכונה
הראשונה
אוצרות:
מירי ורנר
ויונית קדוש

25.09.2021
04.12.2021
בימים אלה מוצגת בגלריה לאומנות ברמות מנשה תערוכה מיוחדת במינה.
תערוכה על הבתים הראשונים שניבנו בקיבוץ.

ממש מוזמנים!

בשנה זו ,שנת  ,2021בגיל  73לקיבוץ רמות
מנשה ,אנחנו נפרדים מהבתים הראשונים
שבנו המייסדים במו ידיהם ב  .1950 -אלו
הם חדרים מספר  1עד .40
לפי דו"ח הכתוב בכתב ידו של רכז המשק
דאז ,נוספו שירותים ומקלחת עם מים
זורמים רק  6שנים מאוחר יותר.
דורות גרו בחדרים האלה :המייסדים
הצעירים ,שעבורם היתה זו זכות לגור
בבית עם קירות
יציבים שהחליפו
את האוהלים
והצריפים ,בוגרי
חברות נוער,
גרעיני עולים
חדשים ,חברים
בודדים או הורים
של חברים ,בני
קיבוץ בצבא ואחרי הצבא ועוד .לאחרונה
גרו בהם גם התאילנדים ושוכרים בני קיבוץ
או אחרים ,עד שלפני חודשים ספורים

נאלצו להתפנות למען בניית  26יחידות
חדשות ,בנות  55מטר מרובע כל אחת.
המהלך הדרמטי של הריסת הבתים
הראשונים ,גם אם למטרה טובה ,חייב
פעולה של תיעוד והנצחת זכר המקום,
לשמירה בארכיון ולהתייחסות בתערוכה
בגלריה.
בתערוכה ניסינו לייצג את ההיבט
האדריכלי ,ההיסטורי ,הנוסטלגי ,האמנותי
והאנושי על ידי:
מפות ותכניות בניה
הסטוריות מקוריות
שנשמרו בארכיון הבנין,
לצד גרמושקה של
היתר הבניה החדשה
(א.ב .תכנון ,דוד אלחנתי
אדריכלות נוף) .את
היסודות כבר החלו לצקת
בימים אלה.
רישומים וציור שמן מהימים האחרונים,
פרי מכחולו של אליעזר פלד (שמקום
14
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עבודתו היה באחד
מהחדרים שנמחקו)
– לצד ציורים של
"יוסקה" חוסה
גורביץ' משנת
 ,1956תמונת ציור
של אחותו מרים
נחה "סיאסטה"
בחדר וציור מקורי
(באדיבות בוריס
ומאיה בלינדה) בו
נראה משה לנדקר
בעלה של מרים קורא
עיתון .גם הוא בחדר
שאיננו עוד.
תמונות מאלבומים
משפחתיים של
חברים.ות (גיורא רץ,
שלמה לירן ,אביבה
לוי ,יונית ק ,.ענבל
איזנפלד ,חגית מן)
דבוקות על בלטות
מרצפת החדרים שנהרסו.
דלת ותריס עץ מקבלים את פני הנכנסים
לגלריה כציטוט למראה המקורי של הכניסה
ל"חדר".
סיפורי זכרונות מהשכונה מסופרים מפי
חברים וחברות בגילאים שונים ,בסרט וידאו
ערוך על ידי אסף דרכי ,מתוך תיעוד מפגש
שנערך בצריף .המפגש אורגן על ידי ורדה
קליין וצולם על ידי עידו שר ,בתוספת קטעי
וידאו של זיו ברק.
סרטונים של הריסת הבתים על ידי כלים
כבדים – מול מצגת תמונות של בתי השכונה
מעט לפני ההריסה כשעוד הייתה כשמורת
טבע על יופיה ועל מוזנחותה (צילום :יונית,
אביב א .לימור מ .לבנה ש .אורן שריד).
שרטוט ריצפה לפי מידות "בית השימוש-
מקלחת-מטבחון" כפי שהיה בחדרים בצירוף
עבודת אמנות בווידאו "מקלחת" מ 1997של

יונית.
קריקטורה של לאו פלטאו
שלנו ,מתוך החוברת "עוד
פיתולים בדרך –  40לרמות
מנשה" הממחישה בהומור
את רב-תכליתו של החדרון
הנ"ל.
הדפסי תמונות מהארכיון:
הבתים החדשים על אדמה
צחיחה ,אברשקה והבתים
ברקע ,לצד צילומים טריים
של אורן שריד ,זיו ברק ויונית
במבט אמנותי על העזובה עם
תקריב לפרטים.
כל אלה נערכו וסודרו בעזרתם
של אביב אייזנר בתלייה ונוי
קדוש בתחום הדיגיטלי.
זאת תערוכה שנוצרה מרעיון
בעקבות אירוע אקטואלי
שאנשים מכל השכבות תרמו
את חלקם ועל כך תודות.
היא מוצגת כאן כדי שמהלכים
של שינוי בנוף הקיבוץ ושינויים בהתנהלותו
ואורחות חייו ,יקבלו תשומת לב ודגש וישמרו
בזיכרון הקיבוצי.
בראשית כל שטח הקיבוץ נחשב לבית בו
נבנו חדרים לחבריו – היום הצטמצם הבית
לתוך מגרש מוגדר בפרצלציה .מה בעצם גדול
יותר?
לכבוד הותיקים מייסדי הקיבוץ ,לכבוד חברי
הקיבוץ ותושבי ההרחבה בני כל הגילאים,
לכבוד בני הנוער והילדים .לכולם מוקדשת
תערוכה זו!
הערת המערכת:
ראוי להזכיר שחלק מרעיונות העיצוב
בתערוכה ,וכן ההברקה להזמין את טריו
החלילניות ,נועה פרנקל ,ענבל אייזנפלד
וחגית מן ,לפתיחה הם של מירי ורנר.
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מסע משם לכאן
ממש בסמוך
ליציאת העלון
הקודם הביא
לידיעתנו יחזקאל
שלומי ,בהתרגשות
רבה ביותר ,שהוא
"נקלע" לטקס
בפינת הזיכרון
והלך לברר במה
מדובר.
להפתעתו מדובר
בטקס אותו אירגנו
יהושע רץ ושולה
בן חיים(כיום :גיא),
שניהם בני רמות
מנשה.
מה מסתבר?
בשל הקורונה
לא ניתן להוציא מסעות לפולין .לכן הם אירגנו
"מסע לפולין בארץ" .הם קראו לתוכנית מסע
משם לכאן .המסע התחיל ברמות מנשה ,תוך
התייחסות ,בעיקר ,למה שעשו יוצאי השואה
בהקמת הקיבוץ ופינת הזיכרון .בהמשך בקרו
בשטעטל בכפר חסידים ,בלוחמי הגיטאות וסיימו
ב"יער ווסטרוויל" ליד גלעד ,בטקס עם ההורים.
עדי פרנס ,י"בתניק ממשתתפי המסע מוסיף:
אני חושב שהמסע נתן לי דרך להתקרב ולהבין
הרבה יותר טוב את השואה.
תמיד שמעתי על זה מסיפורים אבל היה לי מאוד
קשה להבין שזה מה שקרה למשפחה שלי ולעם
שלנו.
המסע עזר לי מאוד להתקרב להיסטוריה של
המשפחה שלי ולראות בצורה הכי טובה שאני
יכול מה באמת קרה שם.
חוץ מזה המסע קירב אותי מאוד לחברים שלי,
לשמוע את הסיפור של המשפחות של כולם,
להיות איתם כל כך הרבה ולשתף אותם בהרגשה
שלי  -כל זה קירב אותנו מאוד.

המילים הבאות פתחו את
הטקס בפינת הזיכרון ברמות
מנשה .מילותיו של יהושע רץ.
"הנה אנחנו הולכים ומכסים את
הבור ,ופתאום שומעים בכי של
ילד .אנחנו עוצרים ,מסתכלים,
ורואים מישהו חי מתחת לגופות.
שניים מקבוצת העבודה שלנו ירדו
אל הבור ,לעומק ארבעה מטר,
הזיזו כמה גופות ושלפו החוצה
ילד קטן עם שריטה בכתף".
לפני כעשר שנים פגש יעקב
פלך מרמות מנשה את הילד
הקטן שהציל מבור הירי במחנה
פלאשוב .מחנה קשה וידוע
לשמצה ,שהתפרסם ,בין השאר,
בסרט "רשימת שינדלר".
יעקב היה אז אסיר בקבוצת
עבודה של המחנה ,התמחה בבניית צריפים
שם ,ובכל פעם שנערכו הוצאות המוניות להורג,
הועסקו אנשי קבוצת העבודה בכיסוי הגופות
בשכבת אדמה וסיד ,כדי לאפשר הוצאה להורג
של קבוצה נוספת על שכבת הגופות.
יעקב וחבריו האסירים הסתירו את הילד ביניהם.
ובסוף יום העבודה הצליחו להגניבו עמם לצריף,
שם דאגו לו עד שצורף לקבוצת עבודה אחרת.
כאשר הסתיימה המלחמה ,הגיע יעקב לאיטליה
ולקח חלק בשביתת הרעב של מעפילים בעיר
"לה ספציה" ,עד שניתנה להם האפשרות לעלות
לספינה ולהגיע לארץ .הוא היה בין מייסדי רמות
מנשה ,ומומחיותו בבניית צריפים ,זו שרכש
בפאלשוב ,הפכה בסיס להקמת הקיבוץ הצעיר.
אנחנו ,בני הקיבוץ ,הכרנו את יקוב ,מרכז הבניין,
שיש לו עין של פלס בנאים ,והוא מסוגל ליישר
מסמרים עקומים באצבעותיו החזקות .רק אחרי
שנים רבות שמענו מאיפה רכש את מקצועו ,ואיך
ידע להפוך את הזוועה והסבל לבית איתן וחברה
חדשה.
כמו יעקב ,הורינו ,מייסדי הקיבוץ ,נשאו עימם
16
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סיפורים קשים ומסובכים ולא סיפרו לנו הרבה.
לא רצו להיזכר וחששו שמא יגרמו לנו סיוטים.
רובם חיכו עד שנגדל ,והחלו לשחרר בהדרגה עוד
ועוד פרטים מאיימי המלחמה ההיא.
ביום הזיכרון נהוג היה שהילד הצעיר במשפחה
קוטף שישה ורדים ומביא אותם לחדר הקיבוצי.
אבא היה מניח אותם באגרטל ומתעטף
בשתיקה .עם רדת הערב היינו הולכים יחד
לטקס המשותף שהתקיים כאן ,בפינת הזיכרון,
שנבנתה בכספי השילומים שקיבלו הניצולים,
על רקע המילים שבקיר שמאחורינו" :נדרתי
הנדר לזכור את הכל ,לזכור ודבר לא לשכוח".
אבל אבא שלי ,שאיבד את משפחתו ולחם בצבא
הפולני וחטף מכות מחיילים בריטיים כאשר

גורש לקפריסין עם חבריו לספינת המעפילים,
אהב להיזכר בגעגועים בתלם הראשון שחרש
עם הטרקטור באדמת הקיבוץ המסולעת ,ולספר
איך "הרגשנו שבראנו עולם חדש" .ואולי זה מה
שרצה לזכור בעיקר.
במסע שלנו השנה יש הזדמנות נפלאה לראות
את העולם החדש שיצרו אלה שחילצו ילד קטן
מבור ההריגה ,אלה שנחלצו בעצמם רק בגלל
מזל ואלה שזוכרים את הרוע ,ושואפים לזכור כדי
לברוא עולם חדש וטוב.

הנסיעה לרמאללה
מיכל נצר רווח
אני נמנעת מלנסוע
לשטחים מזה שנים.
לא רוצה להיות חלק
מהיהודים שנוסעים
במערכת כבישים
מופרדת ,חלקה על
קרקעות שהופקעו
בניגוד לחוק הבילאומי.
וגם לא רוצה להסתכן
או להיות נטל על
הצבא .אבל הקיפאון המדיני הנמשך ,וסתם
ידיעה קטנה בווינט על כך שהרש"פ (הרשות
הפלסטינית) שלחה כבאיות לעזור במיגור
השריפה בירושלים לפני כחודש כנראה שינו
משהו .אולי גם השיר "רדיו רמאללה" שאני
אוהבת.
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וכך כשקיבלתי הודעת
ווטצאפ מחברה טובה "רוצה
להצטרף לסיור מאורגן
ברמאללה?" ישר אמרתי
כן .ביררתי קצת לגבי
השותפים לנסיעה ,הבנתי
שחלק פעילים מהארגון
רבנים לזכויות אדם ,וצורפתי
לקבוצה שנקראה "אושפיזין
של שלום" לסיור בשטחים
בחול המועד סוכות .לא פחדתי ולא דאגתי,
אבל ליתר ביטחון לא שיתפתי את ההורים שלי
בנסיעה ,בעיקר כדי לחסוך מהם דאגות.
האושפיזין באוטובוס היו נעימים  -רב ,כומר,
דרוזי ,קיבוצניקים ,חובבי מסעות אופניים
(מתברר שיש גם בשטחים) ,פעילה ב"עיר עמים",
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בימאי ,ארכיאולוג .המשותף היתה סקרנות .לפי
וגם יהודים מגיעים לביקורים בעיר ,שבתי המלון
השיחה ,רק ימני אחד
והמסעדות שלה זולים
היה בינינו .חבל שלא עוד.
יותר .העיר שוקקת חיים,
מבית אריה הנוף
מסודרת ,הרבה בתי קפה,
יפהפה .נוף מוכר של
הרבה פקקים ,פסל ענק של
הרי ירושלים אבל כמו
נלסון מנדלה שנתרם על ידי
עתיק יותר .הצמידות
העיר יוהנסבורג ,מכוניות
בין התנחלויות ליישובים
חדשות ,במקום עגלות קפה
פלסטיניים מדאיגה
יש הרבה ביתנים שנראים
הבתים המודרניים ומיכלי המים
לפעמים .קל להבדיל בין
כמו בודקה לקפה וגם מוכר
יישוב פלסטיני ליהודי
תה עם ערימת כוסות על
לפי מכלי המים שעל
הגב כמו בתצלום מלפני
הגגות והיעדר הרעפים.
מאה שנה.
בעוד שהאחרון זה סתם
בכפר הנוצרי טייבה שבנפת
סגנון בנייה ,מכלי המים
רמאללה .מקום ציורי שלפי
הם באמת לאגירה ,גם
המסורת הנוצרית ישו
בבניינים החדשים ביותר
ביקר בו .נוף יפהפה ליריחו
של רמאללה .ישראל
(עמונה היתה ממול) ,הרבה
שולטת במים ובחשמל
בתי אבן עתיקים ,הרבה
של כל השטחים (כולל
כנסיות עתירות ויטרז'ים
 ,)A Bוהמים זורמים
מקסימים ,שזוהרים בשלל
לעיר ולישובים בערך
צבעים  -בדיוק היתה שעת
שלושה ימים בשבוע
השקיעה .ביקרנו במבשלת
(להתנחלויות השכנות יש
הבירה הגדולה והמצוינת,
מים כל יום).
וכמעט כולם יצאו עם ארגז.
פנינו היו לשלום וכך
מול הנוף בשרידי כנסייה
פני המארחים ,חברי
ביזנטית קיבלנו הסבר
מיכל וגיסתה
הועדה לאינטראקציה
(במקרה היה גם ארכיאולוג
עם החברה הישראלית
יהודי בינינו) על העבר
שהוקמה על ידי הרש"פ לפני כעשר שנים.
המשותף של שני העמים.
מטרתה ליצור קשר ישיר עם ישראלים וגם עם
כמה קל להמשיך עם סיפור האין פרטנר" .ניסינו
פלסטינים ,כדי לקדם פתרון של שתי מדינות
כבר הרבה פעמים ,הם לא יוותרו על זכות
לשני עמים על בסיס הקו הירוק וחלוקת
השיבה ,אנחנו לא נסתכן בעוד עזה" ,לא חסרות
ירושלים .הם דיברו על התסכול מכך שאין פרטנר
סיבות להימנע משיח שיקדם סיכוי לחיים
(בישראל) לשיחות ומעוד ממשלה שלא מוכנה
נורמליים לשני הצדדים .אם גם הצד השני יסתכל
לקדם משא ומתן .בשיחה הורגשה הדחיפות
רק על המתנחל שנכנס לבית של פלסטיני וזורק
עקב התרבות ההתנחלויות והתקיעות במשא
אבן על ילד בן שלוש ,רק על ההשפלה שבסירוב
ומתן ,מחשש של ייאוש והתחזקות החמאס.
לספק לעיר מים ,לא יהיה מנוס ממלחמה .טוב
הסיור אובטח -בתוך רמאללה ליווה את
לדעת שגם בצד השני יש מי שמקווים לעתיד
האוטובוס רכב משטרתי של הרש"פ .משיחות
משותף ,שבו נרדוף את השלום ,ולא רק נתכונן
עם אנשים באוטובוס ,מתברר כי ערבים ישראלים
למלחמה.
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עיסוקם של אנשים :שרון ברסילוב – קרדיולוגית ילדים
שמעה וכתבה :אפרת בליקשטיין
שרון ,ספרי לי קודם כל ,לפני שאנחנו צוללות
לעולם הרפואה בו את עוסקת ,קצת עלייך
ועל משפחתך.

המרחק והמאמץ לא היו פשוטים ,כי כבר
בתחילת ההתמחות היו לנו  5ילדים ,ובאמת כל
המשפחה נחלצה להתארגנות ועזרה כדי שאוכל
לעשות זאת .בעלי ,כמובן ,וכל הסבים ,שהיו
באים לעזרה שבועית .לאחר סיום ההתמחות
המשכתי לעבוד שנתיים בשניידר ואז עברתי
לרמב"ם.

בואי נחזור לאחור ,לתחילת הדרך המקצועית
שלך .איך באמת ניתן לשלב קריירה שכזאת
עם גידול  5ילדים?

היום לטפל בצנתור בהרבה בעיות לב שפעם היו
מחייבות ניתוח (לדוגמא הרחבות של מסתמים
מוצרים ,סגירה של חלק מהפגמים במחיצות
ואפילו השתלה של מסתם בצינתור) .היו גם
הרבה שנים בהם היו שולחים ילדים לניתוחי
לב וצינתורים בחו"ל ,אבל היום אפשר לבצע
את הכל בארץ ברמה גבוהה ,ונדיר שיש צורך
היום לשלוח ילד לטיפול בחו"ל .במכון שלנו אני
אחראית על בדיקות הדמייה והדמייה מתקדמת
במחלות לב של ילדים (בדיקת אקו ו MRI -לב).
אני מאבחנת את הבעיה בלב יחד עם הצוות

אנחנו גרים ברמות מנשה כבר עשר שנים .בן,
בעלי ,הוא מהנדס כימיה ועובד במפעל – CI
 SYSTEMSבמגדל העמק .יש לנו  5ילדים .הבן
הבכור ,תומר ,בן  , 23לומד בטכניון ,אלה ,בת
 ,20בצבא ,יוני,
תארי לי קצת יותר
בן  ,18סיים
את העבודה עצמה.
י"ב ,אמיר ,
את הקשיים והבעיות
בן  16לומד
וגם את ההצלחות
במגידו וגידי,
כמובן.
 ,13בן הזקונים,
ראשית ,חשוב לדעת
אף הוא לומד
שקרדיולוגיה ילדים
בבי"ס מגידו.
מאד שונה מקרדיולוגיה
אני רופאה
מבוגרים ,מכיוון שרוב
כבר למעלה
המומים ומחלות הלב
מעשרים שנה,
של ילדים הם מולדים
ובשש השנים
ולא נרכשים כמו
האחרונות
במבוגרים .התחום שלנו
שרון ומשפחתה
עובדת
התפתח מאד בשלושים
ברמב"ם ,במכון
השנים האחרונות,
לקרדיולוגיה
והיום ניתן לטפל בהרבה מצבים שפעם לא היה
ילדים ובמרפאה קרדיולוגית ילדים במגדל
להם טיפול .יודעים היום לתקן באמצעות ניתוח
העמק.
הרבה דברים שלא ידעו לתקן בעבר ,וגם יודעים

את לימודי הרפואה בטכניון התחלתי לאחר
הצבא .בהגרלה על הסטאג' קיבלתי את ביה"ח
העמק ,ובהמשך התמחתי שם בילדים .במשך
השנים עזבנו את חיפה וגרנו בהתחלה בחצר
בית חולים העמק ואחר כך ברמת ישי .כשבע
שנים עבדתי במשרה חלקית במיון ילדים,
ואז החלטתי להתמחות בקרדיולוגיה ילדים,
התמחות של שלוש שנים בבית חולים שניידר.
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שלנו ,ואז מחליטים על דרך הטיפול המומלצת,
מעקב ,טיפול תרופתי ,צינתור או ניתוח.
אני מטפלת בתינוקות בני יומם ועד נערים/
ות בני  .18הצוות שלנו ,של קרדיולוגית ילדים
מאבחן את הבעיה ,לפעמים אנחנו מטפלים
בטיפול תרופתי ,ובמידת הצורך מצנתרים או
מפנים את הילד לניתוח .בניתוחי לב ,למשל,
אנחנו נמצאים בתוך חדר הניתוח כדי להעריך
את התיקון שנעשה בלב הילד בניתוח ולכן ,לפני
שמנתקים את הילד ממכונת הלב – ריאה ,עלינו
לבדוק שאכן ,התיקון היה מוצלח .מנתחי לב
ילדים (ויש כאלה בודדים בארץ) ,תלויים באבחנה
שלנו ובתיאור המדוייק של הבעיה .הניתוחים
הללו לא יכולים להתבצע ללא הממצאים
וההדמייה שלנו .זו עבודת צוות מורכבת מאד.
לאחר הניתוח או הצנתור אנו אלה שאחראים
למעקב אחר החלמת הילדים .המעקב נמשך
בדרך כלל רוב שנות הילדות .הליווי של הילד
הוא שחשוב .הוא משלב אבחון ,טיפול/פעולות,
החלמה ומעקב.
לצד זה שבחלק מהמקרים ישנם גם ילדים חולים
מאוד שקשה לנו לעזור להם ואנו חווים גם הרבה
כאב וסבל שלהם ושל בני משפחתם ,חשוב לציין
שהיום בחלק גדול מהמקרים אנו מצליחים
לטפל ולהגיע להבראה מלאה או לפחות לשיפור
באיכות החיים.

איך מגיעים אליכם הילדים?
היום חלק גדול מהמומים מאובחן כבר בהריון
וחלק דרך רופא הילדים ,שבודק ושומע משהו
חשוד ואז מפנה אלינו לבדיקה .ויש כמובן גם
מצבי חרום שמתייצגים לאחר הלידה או מופנים
לחדר מיון .המום הנפוץ ביותר הוא חור קטן או
גדול בין מחיצות הלב .יש כמובן מומים קשים
יותר ובעיות רבות אחרות.
ולמה בחרת דווקא במקצוע הזה?
אני אדם מאוד ענייני ,ובמקצוע הזה יש שילוב
של עניין ומקצועיות יחד עם יכולת הרבה
פעמים להצליח לעזור ,מה שנותן הרבה מאד
סיפוק .העבודה לאורך השנים גם איפשרה לי
להכיר את כל מגזרי האוכלוסייה בארץ וגם זה
מוסיף הרבה עניין.
ולסיכום ,מה תאמרי?
התחום שבחרתי הרבה פעמים תובעני ולא
פשוט אבל גם מאתגר ,מעניין ומשמעותי .אחרי
הרבה שנים במערכת הבריאות הציבורית אני
מקווה שהרפואה הציבורית תצליח להתקדם
ולהשתפר בכל הארץ ובצפון במיוחד ,מבחינת
תקנים ,ציוד ובכל מה שנחוץ כדי לעשותה
רפואה טובה יותר.

צילומים :לבנה שני
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עבודה בתלת מימד

עבודה בבד וספוג

כד שבכל צד שלו
דמות אחרת

אירוסים שהיו לאסתר ליד החלון.
התיישבה על המיטה וציירה אותם.

נוצר אחרי ביקור בנורווגיה
21
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אוסף של נעליים .זה מה שנוצר משאריות
קטנות של קרמיקה
אחת העבודות האחרונות

יוצרים בקהילה –
אסתר גלרשטיין
כשפתחנו את המדור יוצרים בקהילה,
הצגנו עבודות של אסתר .אז היא
היתה צעירה בת  .93הצגנו עבודות
ספורות מים העבודות שלה .אוקיינוס.
עכשיו ,משעברו  3שנים ,אנו מציגות
עבודות נוספות מיצירותיה .עוד
טיפה מכמות אדירה ביותר של יצירה.
כיום אסתר עובדת בקרמיקה ,אך
בעבר ציירה ,רקמה ותפרה .על חלק
מהיצירות הוסיפה כמה מילים.

נערה בגטו וורשה
מתכסה בשמיכה דקה
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גרעין "ניר" חוגג שישים שנה לעלייה ארצה
שרה אוסצקי
בחג הראשון של
סוכות התכנסו
בגינתנו חמישה עשר
חברי גרעין "ניר" לציון
שישים שנה לעלייתם
ארצה היישר אל רמת
מנשה ,שהיה אז קיבוץ
קטן ורחוק ,שנאבק
על קיומו ,אך פתח
את שעריו ואת ליבו
בפני הנערות והנערים
שהגיעו ממדינות
אמריקה הלטינית.

לפני כארבע שנים.
כמי שהצטרפה אליהם
לפני יותר מארבעים שנה
קראתי בפניהם ברכה,
שקטעים ממנה אביא
להלן:
"כבר למעלה מארבעים
שנה אני מתבוננת
בכם מבחוץ ,בחבורה
המיוחדת הזאת שתמיד
הרגשתי קצת זרה
בתוכה .איך כאשר
אתם נפגשים ,גם אחרי
חודשים של ניתוק ,מיד
קולחת השיחה ועוברת
מאז לעכשיו ,מימי
הנעורים ,דרך הצבא
והניסיונות הראשונים
ליציאה לעצמאות ,דרך
הילדים ואחר כך הנכדים,
המחלות ,השמחות,
הצרות ,ההישגים.
הכל מתערבב ,על הכל
מדברים ,בעברית שאי
אפשר לטעות בה ,מלווה
בניגון לטיני אופייני ,שמוסיף לה מוסיקה ויופי,
גם אם לפעמים ניכרות בו צרימות קלות של
טעויות בדקדוק.

הם גדלו והתחנכו כאן,
הלכו לצבא ,הקימו
משפחות ,חלקם
נשארו ורבים אחרים
נדדו למקומות אחרים.
אולם חווית הנעורים
בקיבוץ והחיים
בקבוצה ,שהייתה
תחליף למשפחות
שנותרו מאחור ,נותרה
חזקה .חלקם שמרו על
קשרי ידידות לאורך
שישים השנים הללו ,ועתה התכנסו לשמוח
יחד ,להעלות זכרונות ולחגוג את חברותם .זה
היה מלווה כמובן בהרבה בשר על האש ,הרמת
כוסיות יין בזו אחר זו וקינוח בקפה ועוגות.
הטקס הרגיל.
חברי הגרעין החיים היום ברמות מנשה הם:
אביבה לוי מצ'ילה ,פפה לוי ויורי אוסצקי
שהוברחו מקובה אחרי עליית קאסטרו לשלטון,
שושנה לינטרנרי מבוליביה ,ורדה מור מאורגוואי
ואליעזר ילס מארגנטינה .ולא נשכח גם את
עקיבא מזור ז"ל שאף הוא מארגנטינה ונפטר
23

אני חושבת על הילדים שהייתם ,רק בני ,14-15
כשנאלצתם לעזוב את בתיכם ,את שפתכם,
את המקומות המוכרים בהם גדלתם ,את חברי
הילדות וגם את ההורים לפעמים – ולבוא אל
ארץ חדשה ,למקום נידח ונוקשה כמו רמות
מנשה .איך הפכו אתכם מבורגנים קטנים
לחלוצים גדולים ,איך זה היה? לעבוד ברפת,
לנהוג בטרקטור ,לקלף תפוחי אדמה במטבח
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ולגור בצריפים עם קירות דקים ללא חימום
בחורף או קירור בקיץ ,ועם שירותים ומקלחת
משותפים בחוץ.

פחדתם לנסות ולהתנסות .אולי לא יצא ראש
ממשלה מגרעין ניר וגם לא גנרל ,לא שחקנית
קולנוע או מדענית אטום .אבל כולכם אנשים
ישרי דרך ,חרוצים ,משקיענים .למדתם ,רכשתם
מקצועות מעניינים ,והפכתם לאנשים שתורמים
לחברה במעגלים הקרובים והרחוקים ,ובעיקר
בעיקר  -חברים טובים.

אני כועסת שלא לימדו אתכם מספיק .הרבה
פעמים ממש גערתי במני [מני ארנט שהיה
המורה הראשון שלהם] איך זה יכול להיות? רק
 3שעות לימודים ביום וכל השאר עבודה? עם
כל הכבוד – הייתם צריכים להשקיע בילדים
האלה לפחות כמו בילדיכם ואפילו יותר ,הייתי
אומרת לו בזמן נסיעותינו המשותפות ל"מוסד".
כי הם הרי נאלצו ללמוד עברית מן היסוד,
ללמוד על השורשים שלהם ,היסטוריה וספרות
ולמה הם בכלל פה בישראל? שלא לדבר על כל
המיומנויות האחרות של מתמטיקה ומדעים
ואנגלית ומוסיקה ואומנות .במקום זה יצאו
המורים הקיבוצניקים ידי חובתם בהענקת
ידע בסיסי ושלחו אותם לעבודה ,כי זה מה
שהיה חשוב אז .אבל – חברי הקיבוץ העניקו גם
תחושת שייכות ומשפחה .ואולי זה חשוב יותר.

אני מתפעלת מהקשר הזה שמחזיק מעמד
שישה עשורים ,מהמפגשים שמתארגנים
ספונטנית גם ללא תאריכים מעצבים כמו ימי
הולדת ,או עגולים כמו ארבעים שנה לגיוס
ועכשיו שישים לעלייה ארצה.
חלק ניכר מחברי ניר התפזרו במשך השנים
וניתקו קשר ,אבל החבורה הקטנה והמובחרת
שיושבת כאן היום ,הגרעין הקשה של הגרעין
היפה ,ראויה לכל שבח ומחמאה על כך ,שגם
אחרי שישים השנים הארוכות ורבות התהפוכות
שחלפו ,היא עדיין נפגשת ביום שמש חם,
אופטימית ,מלאת שמחת חיים וצופה פני עתיד.
שנמשיך לחגוג ,לאכול ,לשתות יין ולהיות חברים.

ובכל זאת ,למרות תנאי ההתחלה הקשים – הנה
צמחתם וגדלתם ,והשלמתם פערים והייתם
לאנשים מלאי חיים ,אנשי משפחה ,אנשי עבודה
– את זה החדירו לכם היטב היטב ואכן הצליחו!
כל אחת ואחד מכם התפתח בתחום אחר ,לא

לחיים!

צילום :יונית קדוש
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"כמה טוב שבאת הביתה…"

מפגש עם יהודית ועמית כץ ,שחזרו משהייה של שלוש שנים בקנדה
שמעה וכתבה :חגית מן
ספרו קצת על עצמכם.
יהודית :גדלתי ברמות מנשה .אני נשואה
לעמית .יש לנו  4ילדים  -יהלי בן  ,15לומד
בכיתה י' ,נטע בן  ,13לומד בכיתה ח' ,אביגייל
בת  8בכיתה ג' ,טליה בת  7בכיתה א' .שתיהן
לומדות בקשת התקווה.
אני הבת של איצ'ה ונינון פרבר .אח שלי איתן
פרבר גר בקיבוץ ,וגם כרמל אחותי.
אני פסיכולוגית בהכשרתי.
עמית :נולדתי בקיבוץ דליה .כאן מעבר לואדי.

ודרך החשיפה שלך לצורות חשיבה אחרות,
ולמערכת רפואית אחרת .אתה במעמד
של  .fellowבעולם הרפואה יש סטודנטים
לרפואה ,סטאז'רים (שנה בין ביה"ס לרפואה
לבין זה שאתה הופך להיות רופא ממש) ,יש
מתמחים ,שלומדים מקצוע רפואי מסוים,
ואחרי שאתה מסיים את ההתמחות אתה
נהיה מומחה .ובחלק מהמקצועות ,הרופאים
הולכים גם ל ,fellowship-שזה מעמד שהוא
בין מומחה לבין מתמחה .זה בד"כ מתבצע
בבתי חולים עם נפח עבודה גבוה ,ועם
תכניות טובות בתחום שאותו הרופא
מחפש .אני עשיתי את זה  3שנים,
שנתיים באוניברסיטת מקגיל ,ושנה
ביוניברסיטי אוף מונטריאול.
ספרו על המסע שלכם.

הבית שהייתי בא אליו מהצבא היה רמות מנשה,
כך שבעצם כמעט  25שנה אני קשור ברמות
מנשה.
די מהר הרגשתי פה בבית .קיבלו אותי בזרועות
מאוד פתוחות ,ממש כל מי שפגשתי .גרנו בתל
אביב כשיהודית למדה לתואר השני .קצת לפני
שיהלי הבן הבכור שלנו נולד ,חזרנו לגור ברמות
מנשה .שלושה חודשים אחרי שסיימתי את
ההתמחות בכירורגיית חזה נסענו למונטריאול,
בעקבות רצון שלי לעשות  fellowshipבכירורגיה
של בית החזה .זו בעצם תת התמחות ,התמחות
עמיתים .אתה נוסע ללמוד מאנשים אחרים,
והלימוד הוא דרך העבודה שאתה עושה איתם,
25

יהודית :נכון שהיתה הסיבה
המוצהרת של עמית -ההתפתחות
המקצועית שלו ,אבל גם מאוד דיבר
אלינו לחיות במקום אחר ,בתרבות
אחרת ,לאפשר לילדים ללמוד אנגלית
ולי ולעמית לשפר את האנגלית .היה
לנו ממש מעט זמן להתארגן לזה,
כי פתאום התפנה מקום ,והיינו צריכים לארגן
את הנסיעה בזמן יחסית קצר .כשאני אומרת
לארגן  -לפעמים אנשים חושבים על המעברים
האלה כמו על רילוקיישן של הייטק למשל,
וזה מאוד שונה ,כי פה אתה צריך להביא את
המימון בעצמך ,יש אמנם מימון של ביה"ח,
אבל הוא נמוך .צריך לדאוג למילגות ,וזה מוסיף
להרפתקה .אתה יוצא ,ואתה יודע שאתה צריך
לג'נגל ,להסתדר.
אחי אלון גר אז במונטריאל ,וזו היתה הזדמנות
יקרה להיות על ידם .כשהגענו לשם ,היינו
צריכים להתארגן די מהר .הגענו בתחילת הקיץ,
ביוני ,ועמית התחיל כבר ביולי לעבוד ,אז היו
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לנו  3שבועות לארגן עד כמה שניתן את הבית,
לרשום את הילדים ,להספיק קצת לטייל .זו
היתה משימה גם מלחיצה וגם נחמדה .היה בזה
משהו קצת חלוצי ,להתחיל באמת מחדש .לא
הבאנו כמעט כלום מישראל ,את הבגדים שלנו,
אבל לא ציוד לבית .אח שלי עזר ,אבל גם הרחוב
עזר .מוצאים שם המון אוצרות .ככה ריהטנו את
הבית .אני מאוד נהניתי מזה ,הייתי נוסעת עם
האוטו ,וכל הזמן העיניים שלי היו תרות ...מצאנו
דברים ממש שווים וטובים.
מונטריאול היא בקוויבק ,ומדברים שם צרפתית,
לכן בחרנו לגור באזור היותר אנגלי של העיר,
שם השלטים עדיין כתובים בצרפתית ,אבל יש
יותר נוכחות לאנגלית .חשבנו שזה יקל עלינו,
ובאמת היה כך .השכונה היתה מאוד "פמילי
אוריינטד" .הרבה משפחות צעירות גרות שם,
סביבה מאוד הטרוגנית ,הרבה מהגרים .הילדים
פתאום התחילו להיות ערים לזה שיש עוד שפות
חוץ מעברית ,והתחילו אפילו לזהות באיזו שפה
מדברים .היה לנו בית חמוד עם חצר ,ושכנים עם
קיר משותף ,אבל היה הרבה מרחב .זה משהו
שמאוד מאפיין את קנדה בכלל ,וגם את
מונטריאול ,שהיא עיר מאוד גדולה .זו עיר
עם ניחוח אירופאי .למשל ,ליד הבית שלנו
היו שני פארקים במרחק של  5דקות הליכה.
פארק אחד ,עמית טוען ,ואני לא יודעת אם
הוא ממש מדייק ,ממש בגודל של רמות
מנשה .דשא ,עצים ,בריכה טובה ,מקורה
בחורף ,שפתוחה לכל מי שרוצה ,חינם ,אפילו
לא צריך לעשות מנוי .גם ספרייה ציבורית,
המון מתקני מים -בעצם המון ממטרות
שמשפריצות מים .משהו מאוד כיפי ,ומאוד
נקי .אפילו במקומות שיש בהם הרבה אנשים
יש תודעה של שמירה על מרחב המחייה
שלך ,כך גם עם כלבים .הכל מגיע בסוף לפח.
עמית :בחרנו בשכונה הזו בגלל הקרבה לבית
החולים ,והרצון שלנו לחוות את החוויה הרב
תרבותית .שלושת הילדים הלכו לבית ספר
שנקרא "המפסטד" .הם היו בהתחלה הילדים
הישראלים היחידים בביה"ס .אחר כך הצטרפו
עוד שני ילדים ,אבל בכיתות אחרות .החוויה

שלהם לא היתה פשוטה בהתחלה .אני חוויתי
חוויה דומה ,כי הלכתי לעבוד בבית חולים שרובו
דובר צרפתית ,ופתאום ראיתי מה זה להיות
בסביבה שאתה לא מבין בה כלום.
הילדים ,כל אחד בדרכו ,התמודדו בגבורה ,למדו
לאט לאט את השפה ,ורכשו חברים .בית הספר
הזה היה עבורנו מקום מאוד משמעותי .גם
טליה ,שבהתחלה היתה במעון יום ,הצטרפה
בהמשך לגן חובה נהדר שנמצא באותו בי"ס.
יהודית :אנחנו מדברים על זה עכשיו ממרחק
של שלוש שנים ,אבל זה היה תהליך לא פשוט.
היה געגוע לישראל ,למשפחה .היו גם רגעים
מאוד קשים .היו כעסים על עמית " -מה זה ,מה
הבאת אותנו לפה" ,הכל בגללך."...
קנדה מאוד שונה מישראל בעניין של
הספונטניות .להיפגש עם חבר זה משהו שבדרך
כלל צריך לתאם ,תכנית לעוד חמישה ימים .ולכן
זה לקח זמן .לאט לאט הילדים התחילו מאוד
להנות.
עמית :הגענו בקיץ ,ואז התחלף לו הקיץ לסתיו,
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והסתיו פשוט מדהים .עשינו טיול באזור וורמונט,
שם הסתיו יפה כל כך ,ואחרי שהסתיו נגמר לו,
אני ממש זוכר את החוויה של השלג הראשון,
שסימן את הגעת החורף .עבור הילדים זה היה
שלג ראשון .אז הגיע החורף ,שהיה גם בקנה
מידה קנדי עם הרבה שלג.

עלון רמות מנשה | אוקטובר 2021

אני עבדתי הרבה מאוד .אנשים חושבים שמי
שהולך ל fellowship -מרוויח הרבה כסף .זה
ממש הפוך .יש הסכם בלתי כתוב שאתה מקבל
הכשרה באחד המרכזים המובילים בעולם
בתחום שבו אתה בוחר ,ומצד שני הם מקבלים
עובד מנוסה ,עם מוטיבציה ,ומאוד זול .משלמים
מעט מאוד .אז אנחנו ,כחלק מזה ,אבל גם כי זה
התאים לי ,בחרנו להיות עם רכב אחד .אני בעצם
נסעתי באופניים כל החורף ,כל השלוש שנים,
בכבישים מכוסים שלג ,שמפנים אותם ומפזרים

מלח (למרות זאת יש רגעים שזה מאוד מפחיד).
אמרתי בבית החולים שאני מתכוון לנסוע כל
השנה באופניים .הסתכלו עלי ואמרו "המשוגע
הישראלי הזה לא יודע לאן הוא נכנס .שתי
סופות של שלג והוא ישנה את דעתו" .בשנתיים
הראשונות הנסיעה לקחה חצי שעה ,ובשנה
השלישית קצת יותר .את דעתי לא שיניתי עד
הסוף.
החורף הגיע ,ויהודית התמודדה עם  4ילדים
שצריך לקחת אותם למסגרות ,ואוטו שצריך
לפנות ממנו שלג כל בוקר .בהתחלה אמרו
לנו "מה אתם הולכים למונטריאול עם החורף
הקשה" ,לכו למקום עם מזג אויר נורמלי,
לפחות תהנו מזה" .אבל החשיפה שלנו לעולם
של החורף היא גם בעיני חלק משמעותי
מה "fellowship" -הזה .זו פשוט שפה גופנית
שלמה ופעילות שלומדים אותה .כולנו ,לצערי
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חוץ מיהודית ,שבחרה שלא ,נכנסנו לעולם של
הסקי ,נטע נכנס חזק מאוד לעולם של ה"אייס
סקייטינג" וההוקי ,והבנות ל"רינג גייט" ,שזו
אלטרנטיבה יותר רכה מהוקי לבנות.
יהודית :העיר מאוד ערוכה לחורף .אני זוכרת
אותי ממש מתקשה לדמיין איך מפנים את
השלג .בלילה יורד שלג ,ובחמש בבוקר משאיות
עוברות ומפנות .פחדנו מזה ,אבל זה התגלה
פחות נורא ממה שזה .גם הקור -בעצם אתה
מגלה שאם אתה לבוש טוב ,עם ציוד טוב זה
קל ונעים( .זה לא כמו שהיינו נוסעים לחרמון
כשהיינו ילדים ,סוודר על סוודר ,ואתה לא יכול
לזוז).
עמית :האנשים במונטריאול מתכנסים הביתה
בחורף .החורף ארוך -מאמצע אוקטובר ועד
אפריל .ואז לאט לאט השלג מתחיל להפשיר,
העצים מתחילים ללבלב ,האנשים מתחילים
ללבלב והעיר מתעוררת לאביב .ופתאום ביום
הראשון של שמש ,כשהטמפרטורה עולה מעל
האפס ,אנשים יוצאים עם גופיות ומכנסיים
קצרים .אנחנו עדיין עטופים ,כי אלה הימים
הכי קרים בישראל .אנשים יוצאים ומתחילה
חגיגה של אביב ,ושל סוף החורף .כשיש חורף
כל כך חזק ,וסתיו כל כך משמעותי ואביב
אתה מבין איך אנשים חיים את ה"סייקל"
הזה .למרות שהאוכלוסייה היום בקנדה רובה
אורבנית ומסודרת ,מחזור השנה משפיע על
הכל  -על מצב הרוח ,על התקשורת בין אנשים
ועל השהייה שלהם מחוץ לבית .השהייה הזו
במונטריאול חשפה אותנו לעולם הזה .השתדלנו
לטייל הרבה ,לעשות הרבה קאמפינג.
אני הייתי יוצא מוקדם בבוקר מהבית ,וחוזר
לפעמים בשמונה בערב ,או בעשר בלילה,
ויהודית היתה עם הילדים .היא עבדה יותר
מכולנו .היא הגיבורה האמיתית של הסיפור הזה.
כשאתה יוצא החוצה אתה מגלה כמה המעטפת
המשפחתית והחברתית היא מעטפת של עזרה.
אלון אמנם היה שם ,אבל במרחק חמישים דקות
נסיעה .מצד אחד יש את הכיף של האנונימיות
של העיר ,ומצד שני זה רק אתה .יש בזה
אלמנטים טובים ,של מה שקורה במשפחה בתוך
הדבר הזה ,אבל זה גם לחלוטין לא פשוט .אני
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רואה עכשיו
כשחזרנו  -שתי
סבתות קרובות
בדליה וברמות
מנשה ,שהילדים
מתקשרים אליהן
והולכים אליהן
לבד ,וחברים
וקהילה .זה
משהו שלא היה
והיה חסר .עכשיו
כשחזרנו אפשר
להרגיש כמה הוא
היה חסר.

לפני השטח גם שם יש קשיים ,ולא לכל היינו
מודעים ,ויש את ה"פירסט ניישן" שלחלוטין
נושלו מהתרבות שלהם ,ומהאדמות שלהם.
יש גם הרבה מאוד דברים קשים ,אבל על פני
השטח היומיומיים אנשים מוסלמים ונוצרים
ויהודים ואינדים ודוברי ערבית משחקים באותו
גן שעשועים בלי שום חשש ופחד ,ועם סקרנות
אחד כלפי השני.
ובכל זאת בחרנו לחזור.
אני מקווה שעבור הילדים שלנו החוויה הזו
תהיה כזו שאומרת "אם אני בוחר לחיות פה ,אני
בוחר את זה ,יש עוד מקומות ,ואני בוחר לחיות
בארץ כי זה מה שאני רוצה".
יכול להיות שבכל מקרה היינו חוזרים ,כי אני
כבר התעייפתי מהסטאטוס של ,fellowship
אבל בשלב מסוים התחילה להתגלגל איזו שהיא
אופציה לגבי החזרה המקצועית שלי ,שבסופו
של דבר התממשה  -לחזור בתור מנהל מחלקת
כירורגיית חזה ברמב"ם .זו מבחינתי הגשמת
חלום מקצועי ,הרבה יותר מוקדם ממה שבדרך
כלל זה קורה .זה מאוד לא שכיח שאנשים יוצאים
ל fellowship-ומיד כשהם חוזרים הם חוזרים
בתור מנהלי מחלקה .זו המחלקה בה צמחתי .זה
תהליך שהתגלגל מספר חודשים ,וממש תוך כדי
הטיול המסכם של התקופה בקנדה ,שבועיים
שלושה לפני שחזרנו ,נסגר המכרז של משרד
הבריאות וקיבלתי את התפקיד.
מאוד התרגשתי לקראת החזרה הזו ,ואני עדיין
נרגש מההזדמנות הזו שיש לי.
מצד שני זה הפך את החזרה למאוד אינטסיבית.
בעצם אנחנו ממשיכים עוד פרק בסיפור שאנחנו
חיים בו ,ולפעמים אנחנו שואלים אם זה מה
שאנחנו רוצים .היינו רוצים שזה יהיה טיפה
יותר לאט ,עם קצת יותר זמן .חזרנו באמצע
אוגוסט ,ואחרי ראש השנה כבר נכנסתי לתפקיד
מנהל המחלקה .כפי שידענו זה תפקיד מאוד
אינטנסיבי ,עם הרבה מאוד אחריות ,אבל גם עם
הרבה הזדמנות לממש חלום מקצועי ,וליצור
מקום שהוא שלי ,שלנו ,של כל הצוות שאיתי,
שמממש בו רפואה כמו שאני מאמין ,כמו
שהייתי רוצה לתת לאנשים .אני מקווה שבהיבט
הזה אני אצליח ואנחנו נצליח.

לצד כל
האתגרים
האלה ,מה הרווחתם כמשפחה מהמסע הזה?
יהודית :אני מרגישה שהיה בזה משהו מאוד
מקרב ומחבר .לפעמים זה היה מאוד צפוף.
לא היו לנו את מרווחי הנשימה שהרבה יותר
אפשריים כאן.
עמית :כדי להבין את המשמעות של זה ,בשלוש
שנים של  ,fellowshipאם אני מחשב את הזמן
שהיינו אנחנו שנינו לבד ,זה מסתכם במעט
מאוד .היינו בקופסא של עצמנו .זה נותן המון
תחושה של מסוגלות .בסופו של דבר ,באמת ,מי
שיש לך בעולם זה המשפחה שלך ,ואולי חברים
מאוד מאוד טובים .זה מי שאנחנו ,אחד בשביל
השני ,ואין מלבדנו .זה המחיש את זה  -אנחנו
אחד בשביל השני ,בטוב וברע ,בכעס ובשמחה.
זה מי שנמצא.
החזרה שלנו לארץ היא לא לגמרי טריויאלית,
לפחות עבורי .היה בי משהו שאמר "יש עוד
אפשרויות" ,ממקום בריא ,לא ממקום של "פה
נולדתי ,פה אני צריך לחיות ,וזה המסלול" .יש
עוד מקומות ,והמקומות האחרים האלה יודעים
להציע דברים טובים .ואנחנו מתגעגעים לדברים
האלה .למשל נושא הניקיון שהזכרנו .וגם מה
שהיה בגן השעשועים ,ובבתי מגורים  -כולם
גרים אחד עם השני ,ולא משנה מאין הם באו,
ובאיזו שפה הם מדברים .זה נכון שמתחת
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יהודית :אני חושבת שאחד הדברים שכולנו
הרגשנו ,היה שנהנינו ממעמד של in between
 היינו בקנדה ,אבל לא היינו אזרחים קנדים,וזה היה מעמד שנתן לנו הרבה חופש .יש הרבה
כבוד למי שאתה פוגש ,למרחב שלו .למשל-
היתה לנו מאפייה קטנה ליד הבית  -אנשים
כולם עומדים בתור מסודר ומרווח .זו דוגמא
למשהו יותר רחב ועמוק .גם הקצב של החיים
שם .כל הדברים האלה חלחלו .נראה כמה זמן
זה יחזיק .אני שומעת את הבנות עושות פה
טיול ,ויש להן רפרנס משם למשהו שיכול להיות
אחרת ,נעים יותר .שאתה לא על הכל צריך
להיאבק .מאד מסודר שם .לפעמים זה גם
מעצבן שזה כל כך מסודר ,כי יש פחות מקום
לספונטניות ,אבל בגדול אני לוקחת את זה .זה
ממש מתאים לי.
עמית :התקופה הזו היתה מבחינתי
התפתחות מקצועית מאוד משמעותית ,אבל
היא גם הזדמנות לקבל נקודת מבט אחרת על
האופן שבו אתה חי את החיים במקום שלך.
החיבור של אדם וסביבה הוא סופר חזק .אי
אפשר להשוות בין התנאים של קנדה וישראל.
 30אחוזים מהמים המתוקים בעולם הם
בקנדה .יש בקוויבק עצמה שמונה וחצי מיליון
אנשים על שטח שהוא פי כמה גדול מגרמניה.
הם חיים בלי קונפליקט .המאבק הוא מול
איתני הטבע .כשאתה חוזר לארץ אתה רואה
על הפנים של האנשים שמשהו מכביד עליהם.
הקונפליקט פה עובד ,האבנים פה קדושות מדי.
דרכו עליהן כבר כל כך הרבה אנשים ,כל כך הרבה
שנים .יש אנרגיה אחרת.
יהודית דיברה קודם על הכבוד .שאלנו את עצמנו
מה הם הערכים שמחנכים עליהם שם .בכל מיני
דרכים ,בכל מיני משפטים שתלויים בכיתות
כתוב "אתה רוצה לקבל כבוד ,תן כבוד" ,אתה
רוצה שהמורים יתייחסו אליך בכבוד ,תתייחס
אליהם בכבוד" .כך גם לגבי חברים .זה מאוד חזק.
יהודית :זו נקודה משמעותית בחוויה שלנו ושל
הילדים  -ביחסים שבין אדם לחברו ,בין לקוח
למוכר -יש המון אמון .אתה משוחרר מלחשוב
29

ש"דופקים אותך" .יש שקט .פעם ,למשל ,שכחנו
תיק עם דברים די יקרים בפארק .למחרת הוא
היה בכניסה למרכז הספורט שם ,בלי שנגעו
בכלום .זה לא גן עדן ,יש שם פשיעה ,ויש אנשים
מכל הסוגים ,אבל זה מרחיב לך את האופן שבו
אתה יכול לחשוב איך חברה אנושית עשויה
להתנהל אחד עם השני.
עמית :אני יכול להגיד שמאוד אהבתי את שני
בתי החולים שבהם עבדתי ,ובקלות יכולתי
לדמיין את עצמי ממשיך לעבוד במונטריאול .כך
שלמרות שמאוד קסמה לי ההצעה שקיבלתי,

ואני שמח עליה ,היה בחזרה הזו גם סוג של
ויתור .של פרידה.
בסוף עשינו טיול מדהים של חודש למערב
קנדה .הייתי יכול להמשיך לטייל עוד ועוד .זה
איזשהו דיסוננס שקיים בתוכי  -מצד אחד אני
מתרפק בעונג על התקופה שהייתי רועה צאן
של הכבשים בדליה ,ומצד שני אני יודע שאני לא
יכול לעשות את זה תמיד .אני גם מתגעגע מאוד
לבחוץ הזה ,והטיול היה מאוד חזק שם .חודש
חיינו באוהל כל המשפחה .זה היה פשוט כיף לא
נורמלי.
טסנו בחזרה ,וכנראה מסלול הנחיתה היה
תפוס ,והמטוס עשה כמה סיבובים מעל ישראל
הקטנטונת שלנו ,ואני מסתכל מהחלון ,ועוברות
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לי בראש מחשבות" -מה לכל הרוחות אני
עושה? הכל יבש ,והכל צפוף…" .לקחתי נשימה
ארוכה עם עצמי ,וממש הרגשתי כמו מישהו
שבמודע רץ ללהבות.

שראינו עדיין יש בו את הכוח שלו ,והטמפרטורה
של המים נעימה( .אין את זה כמעט אף פעם
בקנדה ,אולי קצת באגמים בקיץ).
גם הבית הזה שעומד ריק ,ומתמלא לאט לאט
הוא בפעם הראשונה הבית שלנו .הבית שבו
אנחנו נשתול את העצים שאנחנו רוצים ,והם
יגדלו .זה הפרק שאנחנו נמצאים בו עכשיו ,אחרי
מסע ארוך מאוד.
יהודית :אני חושבת שלו היינו עושים את
הריאיון הזה איתך בעוד חודש ,כנראה שהיינו
נשמעים קצת אחרת .אני ממש מרגישה שמשהו
הולך ונפתח מחדש ,ואנחנו מבינים למה בכל
זאת חזרנו לכאן .ימים יגידו אחר כך איך נרגיש.
בינתיים פגשנו מעט אנשים ,אולי כי אנחנו גרים
בהרחבה.
אני כבר מתחילה לחשוב על הקליניקה שלי.
לעשות את חלקת האדמה הקטנה שלי ,ולעבוד
בה.
תודה יהודית ועמית יקרים על הזמן שלכם.
נהניתי מאוד לשוחח איתכם ,והתרגשתי
מהפתיחות והנדיבות בה חלקתם איתנו את
סיפור המסע האישי והמשפחתי שלכם.
אני מאחלת לכלכם שתמשיכו לקנן בביתכם
הפרטי והקיבוצי בנעימות ובטוב .שתגשימו
חלומות מקצועיים ושתוסיפו לראות את
היופי סביב.
אני בטוחה שכולנו נהנה מהיופי והטוב שיש
בכם .ברוכים השבים הביתה.

סיפור מרתק .ואיך זה לחזור הביתה?
יהודית :בהתחלה זה שוק .הכל נראה נורא קטן.
מצאנו את עצמנו אומרים כל הזמן "במונטריאול,
במונטריאול" (איזה מעצבנים אנחנו ,כל הזמן
משווים) .הרפרנס של מונטריאול היה מאוד
נוכח .אני חושבת שהזמן עושה את שלו ,העיניים
שלנו מתחילות להסתכל במבט אוהב ,ולראות
את היופי שיש פה ,וברור שיש פה הרבה יופי .זה
הבית שלנו ,והמשפחה ,והשפה ,והמקום שגדלנו
בו וחברים.
אני מרגישה שאני צריכה לקחת הרבה נשימות.
זה נכון שזה לחזור לבית ,אבל אתה לומד שבית
זה מושג מאוד מורכב ,מהרבה דברים .אני
מרגישה שאני שמחה על זה שחזרנו ,אבל אני כן
גם מאוד מרגישה געגוע .אפילו עכשיו ,כשאנחנו
מדברים ,זה מציף געגוע לכל מיני דברים .אפילו
למאפייה שלנו שנפרדנו ממנה בכאב לב .אני
ממש מרגישה שאנחנו באיזה שלב של לעשות
את הבית ,גם הפיזי ,בעניינים הכי קונקרטיים
של זה ,אבל גם להתחיל להרגיש ,ולהתחבר
מחדש.
עמית :נחתנו ,בלי בית ,כי יש לנו פה בית ריק
לחלוטין ,שעדיין לא ראינו אותו אפילו ,וזה אחרי
תקופה ארוכה שלא היה לנו בית ,כי טיילנו חודש
באוהל .אמרתי ליהודית "במצב הכי גרוע נשים
אוהל בתוך הסלון ,אוהל עם מזגן" .בהתחלה
היה לי מורכב ,הכל היה נראה קטן ומלוכלך
וצפוף ויבש .ובכל זאת יש איזו שהיא התרגלות,
וחזרה למקום
שממנו צמחנו,
וללכת יחף פה על
האדמה הזאת,
ולקטוף רימונים
שאני כל כך
אוהב ,וללכת לים,
שעם כל האגמים
המקסימים
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ברכות למשתחררים
מצה״ל
יניב שניידר ,לואנה פרלמוטר ,אוריה גור

ברכות
למשפחת שמעוני עם נישואיהם
של נעמה ואופיר
ברכות
לטליה ולחוסה גלינדס עם נישואיהם
של גילי וברק
ברכות
למשפחת צור עם נישואיהם
של הילה ואסף

מזל טוב לתמרה ודביר כהן
לאליסיה וסרחיו
ולכל משפחת וקסלר
עם הולדת הבן -הנכד לביא
אח לליאור ואלון
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משה רז
דברים שכתב וקרא יחזקאל שלומי ביום כיפור ,בטקס הזכרת נפטרי השנה
אצל כל אחד מאתנו חרוטה דמותו של משה ז"ל
בדרך שונה :מטבע הדברים הדבר מותנה
במידת הקירבה וסיבת הזכות להיות סמוך
לאדם שהקרין מעל לכל
אהבת אדם ,שבאה
לידי
ביטוי בחיוכו ובדיבורו
השקט שהעיד על
חוכמתו.

תבטיח אף פעם לילד דבר שלא תוכל לקיים".
משה הצטיין ביכולות שלו לגשר על פני ניגודים
ולמצוא את שביל הזהב .דבר זה מצא את
ביטויו כאשר באתי אליו
כמנהל הקהילה עם תוכנית
נועזת של השכרת כ  40דירות
שעמדו
ריקות וללא שימוש .הימים
היו ימי המשבר וחיפשנו כל
דרך למלא את הקופה הריקה.
באותה העת היה זה צעד
חסר תקדים ,שנגד את כל
העקרונות המקובלים ומשה,
למרות שצפה
התנגדות קשה במסגרת
המזכירות ,מצא את הנוסחה
הגואלת אשר תשאיר את
"הזאב שבע
והכבשה שלמה" :הוא הציע נסיון של "פילוט":
השכרת  5יחידות בלבד .ההצעה התקבלה
והתוצאה היא שהודות לתבונתו של משה ,עוד
היום אנו עדים לקיום ענף שבאופן קבוע תורם
את תרומתו הצנועה להכנסות של הקיבוץ.
כל שנה בשעה שמציגים את תוכנית המשק
ומופיע סעיף השכרת דירות ,מתמלא ליבי
בגעגועים לדמותו הבלתי נשכחת של משה,
העולה בזכרוני ולא משה ממנו.

בשבילי משה יישאר
צרוב כדמות חינוכית
שאמירותיו נותרו
חקוקות בליבי בשורה
של אירועים ,כגון:
" אם אתה מחפש
אנשים שיעזרו לך ,
חפש בין אלה שהכי
עסוקים ,הם תמיד
יימצאו את הזמן לסייע לך " .או בשעה שנוכח
לדעת בטעות במעשה מסוים " :ברור ,זוהי
תוצאה של קודם עושים ואחר כך חושבים".
הכל נאמר בשקט ובדרכי נועם .
אין לי ספק שבתהליך ההפרטה נוכחותו של
משה השפיעה רבות ותרמה תרומה חיובית
לאחת ההחלטות הגורליות בחיינו .זכור לי
משפט שיצא מפיו באותה העת" :אין דבר קשה
יותר מאשר לשנות דפוסי התנהגות".
אזכור תמיד איך בניצוחו של משה חוויתי את
תחושת הנתינה בהכנת הסופגניות לכל
הקיבוץ בחנוכה !! לא אשכח לעולם כאשר שם
לי יד על הכתף בצאתנו מהגן של רניה ,לאחר
שהרגעתי את בתי מבכי מר ואמר לי " :אל

יהיה זכרו ברוך!!!!!
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לזכרה של פנינה שהם
דברים שכתבה וקראה אפרת בליקשטיין בהלוויה
"אני יכולה בעצמי" התעקשה .הרגליים כבר
כואבות וכבדות אך הראש וכוח הרצון עובדים
ומתפקדים במלוא עוצמתם.
לפנינה – ידי זהב .בדייקנות אין קץ היא סורגת
ורוקמת .לא מוותרת עד שהיא מרוצה במאה
אחוז (ולא בתשעים ).בשנה האחרונה ,כשכבר
כמעט לא יכלה להגיע לבית רקפות ,הייתי
מביאה לה עבודה לביתה .ובתקופה האחרונה גם
זה כבר לא היה ניתן" .אני לא מסוגלת לעשות
כלום .כלום ".היתה אומרת לי בעצב " .זהו,
מספיק לי ".אמרה לא פעם.
לא הכרתי את פנינה בצעירותה .אני רק יכולה
לנסות לדמיין לעצמי את אותה אשה צעירה,
תימנייה גאה ,מגיעה לגור בקיבוץ רמות מנשה
עם משה שלה ,ומנסה להשתלב בין הפולנים
לדרום אמריקאים .דמות יוצאת דופן היתה
פנינה .עצמאית ,דעתנית ,ישרה ,בעלת זיכרון
מדהים ,יורדת לפרטי פרטים ועקשנית גדולה.

משפחתה – משה ,שתי בנותיה ,אתי ודגנית,
בנה איציק ונכדיה בישראל ובשוויץ -אלה היו
כל עולמה ,ובסיפורים עליהם ראיתי את פנינה
הדואגת ,האוהבת ,הקשורה אל כל אחד מהם
בעבותות של חום ואהבה.
על הקיר בביתם של משה ופנינה ,מימין לשולחן
האוכל ,תלויה תמונתם של הזוג הצעיר – משה
ופנינה מחייכים חיוך רחב של זוג מאוהב .אהבתי
להתבונן בה ,בתמונה ,ולחזור בדמיוני לימי
נעוריהם הרחוקים .משה יקר ,אני מתפעלת
מכוחות האהבה ,הנאמנות והמסירות שלך ,להם
זכתה פנינה עד יומה האחרון .מחזקת את ידייך
הנפלאות.

מדברת עברית צחה עם מבטא ברור וצלול,
ומתווכחת בלהט על הדברים החשובים בעיניה.
לאחר שהלכו כל שאר הוותיקות הביתה ,נהגה
פנינה להישאר לבדה איתי בבית רקפות לעוד
שעה של שקט וחסד .אהבה לשבת ולספר לי
ספורי ילדות ונעורים .ספורים מימי פתח תקווה.
על משפחתה ,על תנאי החיים באותם ימים,
הצמצום והדלות ,ובמיוחד שמעתי ממנה פעמים
רבות על דמותה של אימה ,שהיתה עובדת
לפרנסתה בבתי האשכנזים האמידים ,וכך למדה
גם לדבר אידיש.

הלכת לעולמך ,פנינה ,ברוגע ובשקט ,במיטתך,
בביתך ,מוקפת בבני משפחתך האוהבים.
יהיה זכרה ברוך!!!!!

כשהייתי מלווה אותה החוצה לקלנועית
שלה ,לא הסכימה שאחזיק בידה ואעזור לה.
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