
 

 ורוני הקטנה  חמו בועז וליאור    – נא להכיר  
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 זה קרה אולי לפני שנה וחצי. לפנות ערב הגעתי לבריכה לבקר את אייל. . סיפור אמיתי.סיפורתשמעו 

 שלי. הודיתי באשמה.בועז קרא לי ושאל אם החתול השחור שבוכה ומיילל על הברוש הגבוה הוא 

 כרגיל. . זאת אומרת האשמתי את לילך. זה חתול שלה. היא נסעה לאפריקה והשאירה לי אותו

 התחננו לפני אוליבר )זה שמו בישראל( שירד. דיברנו אליו בעברית ובשפת הסימנים. לא עזר.

 בל לא יודע לרדת.התקשרנו לביז להתייעצות. היא הסבירה שהוא קטן ופחדן וחסר ניסיון. ידע לטפס א

 קראנו לירון דיכטר שיביא מיכלזון. הוא הגיע, מדד את העץ במבטו ופסק שהמיכלזון לא יעזור. העץ 

 גבוה מידי.   אולי זה נשמע לכם סוף הסיפור, אבל בועז לא חשב ככה בכלל. הוא התקשר לנמרוד

 , קראתם נכון. משאית עם מנוף. כן המשאית עם המנוף)אחיו התאום, למי שלא יודע( , וביקש שיגיע עם 

 הציב אותה במקום הנכון, מאחורי שדרת הברושים,להורדת והצלת חתול .  ונמרוד הגיע !  עם המשאית . 

 למנוף והתחיל להרים. וככה, תלוי בין שמים ומשאית, קשר את בועזבדרך למגרש. כיוון וארגן את המנוף. 

 הפסיד את אחד ממופעי הראוה –לארץ.  ומי שלא ראה בועז הגיע לחתול, אחז בו והוריד אותו בשלום 

 היפים שנראו במענית.  אני נותרתי אסירת תודה לבועז ונמרוד, שלא רצו לקבל ממני תמורה לגבורה.

 סיפור על ערבות הדדית בין אוהבי החיות )בועז ולילך( ובני המשפחה שלהם )אני ונמרוד( 

 בועז, ליאור ורוני !  והכלבים. והחתול. .–נא להכיר 

 

   

     

 

 

 



 
  מי אנחנו , מאיפה באנו, איך הכרנו ומה אוהבים במענית ומה לא.

 
 נולדתי וגדלתי במענית, נכד ליחזקאל וגבריאלה סנדרוביץ', בן לאורית ופטריק חמו.  בועז:

 אוהב לטייל, לרכוב ולהתחרות על אופני הרים, בעל תואר ראשון במדעי המחשב ועובד כמהנדס תוכנה.

 כרון יעקב, דור חמישי למייסדי המושבה.י: נולדתי וגדלתי בזליאור

 תואר ראשון בעיצוב תקשורת חזותית. שאני בכלל בעלתביקורת פנים", למרות עובדת כמבקרת פנים בחברת "מגל 

 שלנו, שבסוף החודש רוניכיום בחופשת לידה עם   על.-בין לבין גם הגשמתי חלום קטן ועבדתי כדיילת אוויר באל

 למדה במכון הטכנולוגי  אורליהכרנו כסטודנטים בחופשת הקיץ בין שנה שנייה לשלישית.    תהיה בת חצי שנה. 

  חגי תשרישנינו חזרנו להורים במהלך תקופת  באוניברסיטת ת"א. בועזבחולון ו

 אזור.וכך נפגשנו באמצעות חברה משותפת מה 

 .2017נישאנו בבריכה של הקיבוץ בשנת  .2016גרים יחד במענית משנת 

 ? כמעט הכל! החברים, המשפחה, הקהילה, הטבע, נותני השירות האדיביםאנחנו אוהבים במעניתמה 

 )מרפאה, מרכול, אחזקה, נוי, מזכירות וכל השאר(, הדשאים, העצים והנוי בקיבוץ, 

 ושה של שלווה וחופש גם בימי חול.תח השורר בשבילים ברוב שעות היום, שנותנים יחד עם השקט  

 תרים על אזורי והיינו מו חברתי, -: בעולם אוטופי, ללא השיקול הכלכליבועז  אוהבים במענית?מה לא 

 התעשייה והרפת המזהמים את האוויר והסביבה.

 

 מה אנחנו אוהבים בפסח. או זכרון מפסח.

 
 והארוחות המשפחתיות. הנלווה לחג, תקופת האביב והפריחהאוהבים את החופש 

 : מעלה בי תחושה נוסטלגית לארוחות חג משפחתיות בתור ילדה, וחיפוש אחר האפיקומן עם בנות הדודות ליאור

 שלי, במשק של סבי וסבתי במושב עין איילה.

 

 חג החרות.  מתי הרגשתם תחושה של חרות ? –פסח 

 נינו עם התרמיל והרכב ניו זילנד, רק שחיים השגרתיים וטסנו לחודש וחצי ללקחנו פסק זמן קצרצר מה 2016בשנת 

 השכור. זו הייתה תחושה של ריחוק, מרחב וחירות אמיתית.

 קורונה, כשאנחנו נמצאים בעיקר בבית ומכונסים בקיבוץ, ללא "מחויבות" לשגרה היומית הלחוצה.עכשיו, בימי הגם 

 
 משפחה בסגר. מה קשה ומה טוב ? –אוי קורונה קורונה 

 

 .בתנו הקטנה, רוני: מבחינה משפחתית זו תקופה נהדרת בה אני זוכה להכיר יותר ויותר את בועז

 לצערי בשגרה אני חוזר הביתה מהעבודה כאשר היא כבר ישנה, ולא מספיק לראות אותה מתפתחת במהלך היום.

 ואלי. רונימאוד להם מתגעגעים . קשה במיוחד לא לראות את משפחתי בזיכרון יעקב במשך תקופה ארוכהליאור: 

 אנחנו נהנים מטיולים ביער מענית עם הכלבים  ואיתי. רוניאבל בהחלט כיף יותר שבועז עובד מהבית ונוכח יותר עם 

 .המון ומבשלים ואופים



 

 דעות שקשה לנו לשמוע. קבלת השונה.

 
 .צדק"שכמאמר הקלישאה, "כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על מרגיש : אני בועז

חסרי הישע ואיך מאוד פופוליסטי וטרנדי. מתעסקים יותר מדי בסמלים, מסורות וכותרות ומעט מדי בהציבורי השיח 

 ניתן לעזור להם.

 מהגרים,  ם, דתיים, להט"בים, עובדים זרים, יהודים, ערבים, חילוני אנחנו מקבלים ומכבדים את כולם,באופן טבעי 

 חייהם לא מאיים או פוגע באורח חיי זולתם.בעלי חיים, כל עוד אורח 

 

 הפוליטיקה נוכחת בחייכם ? גם עכשיו ?
 

 הפוליטיקה נוכחת עבורנו בעיקר במהדורות החדשות, ובשלוש מערכות הבחירות שהתקיימו בשנה האחרונה.

 יהו.לבן, בתקווה להחליף את שלטון משפחת נתנ-כמו מרבית חברי מענית, גם אנחנו הצבענו למפלגת כחול

 מקפידים להסתכל סביב מדי פעם ולהגיד תודה על כל הטוב שכן יש לנו במדינה, יחד עם הביקורת. אנו עם זאת,

 
 יחסינו לאן?  אלוהים?

 
 מלא רחמים".אל : משוכנע שאין דבר כזה עד שיוכח אחרת. בכל מקרה, אם היה כזה, הוא אינו "בועז

 לי קרבה למסורת וחוגגים את החגים לפי המסורת, ולכן יש שי יום שי: גדלתי בבית בו עורכים קידוש בכל ליאור

  יום.-היהודית. לגבי אלוהים, אני לא יודעת אם יש או אין. זה פחות מעסיק אותי בחיי היום

 

 מה יהיה ? אחרי הקורונה.

 
 : אין ספק שבטווח הקצר ישתנו קצת סדרי עולם ותרבות.בועז

 האבולה, הקורונה,   ,הסארס, הפרה המשוגעתהייתי רוצה לקוות שאחרי שפעת החזירים, שפעת העופות, מחלת 

 ושאר המגפות והמחלות שמביאה עלינו תעשיית המזון מן החי, בני האדם יבינו את המסר...הסלמונלה 

 אבל, לצערי,  לבני האדם זיכרון קצר ועולם כמנהגו נוהג.

 ייקח  םנשכח שחיינו בסגר והכל יחזור לקדמותו )חוץ מאולי הפנסיות והחסכונות שלנו, שלהאני מאמין שתוך שנה 

 קצת יותר זמן להתאושש(

 נראה בכך הזדמנות לשינוי חברתי ואישי וגם לאחר הקורונה נדע להפגין איש לרעהו ערבות: אני מקווה שליאור

 שלא ניקח כמובן מאליו את משפחתנו ואהובנו. . וסולידריותהדדית, דאגה, געגוע, צניעות ו 

 

 



 

   כרון מיוחד ?יזמשהו מהילדות, 

 במותו.  97דור שלישי למייסדי זיכרון יעקב, בן כמעט אלכסנדר צוקרמן, בערב חג הפסח נפרדנו מסבי היקר, : ליאור

 היה סבא הארץ וזכה לראות בתקומת מדינת ישראל. הבריטים מי מגרש את כיצד הישוב היהודראה סבי  בימי חייו

 אהב לספר סיפורים מפעם, על ההיסטוריה שלהוא  חקלאי בנשמתו. הוא היה חרוץ ופעיל כמעט עד יומו האחרון.

 אהבה לאדמה, לטבע, לאדם ולחיות. מלאי הומור ומתובלים בזיכרון יעקב, על ילדותו ובגרותו במושבה. סיפוריו היו  

 ...יםואנו מלאי געגוע  כרון" וזכה לכבוד הראוי,יר "יקיר זהשנה סבא הספיק לקבל את תוא

                                        

 

 חרות בניו זילנד תחושת                                                              

  

   אומרים שיש שם נופים משגעים. לא הייתי בניו זילנד. –  משהו אישי שלי

 מנוף משאית עם אבל תגידו, יש שם אנשים שמביאים                         

  זה יש רק במענית !בשביל להוריד חתול מעץ ברוש ?                          

 והמון תודה לבועז וליאור !   הערב שוב חג. חג שמח לכולם!                           

 נילי שדמי.                                                                                                                  


