
 

 

 

 

 :של מדינת ישראל הקדישה רונה רמון את הדלקת המשואה 68-בטקס הדלקת המשואות ה

צמיחה מתוך  זהו מערך על. "לכבוד העושים למרות הכאב ויוצרים אור מתוך החושך"

 .אדמה חרבה

 

 דק'  7 - הפתיח

 לבחור אחת מן האפשרויות הבאות:

סרטון המציג את השריפות בשטחים הירוקים של  - "דרום שחור"הקרנת  אפשרות א':

 עוטף עזה מבעד לעדשות הצלמים השונים.

 (מצורף קישור(להדפיס ולהציג תמונות מהשריפות  אפשרות ב':

 

 שאלת רקע לפתיחה:

 האם לדעתכם יש תקווה לצמיחה אחרי אירועים כאלה?• 

 

 דק' 25 -גוף הפעילות 

 הגורם האנושי.  –"משחור לירוק" 

שני חלקים העוסקים בצמיחה מתוך חורבן. )גוף הפעילות מבוסס על שני החלקים יחד. ניתן 

 גם לבחור חלק אחד ולהרחיב עליו באמצעות הקישורים הנלווים(.

 

 חלק ראשון

ביוגרפיה  - 1נספח )מספרים להם בקצרה מי היה. ניתן גם להקריא ציוני דרך בחייו  .1

 (מתומצתת של צביקה לוי

הסרטון המרגש והארוך את דק'(. ניתן להקרין גם  2.5) סרטון על צביקה לוימקרינים  .2

 דק'(. 10-)כ יותר

 שואלים את המשתתפים: .3

 מה אתם חושבים על הכוחות של צביקה לוי לצמוח מתוך האסון שעבר? •

 לאן הובילה הצמיחה שלו? למי זה תרם? •

 

 

 ירוקל שחורמ -"על הצמיחה" 
 אגף תכנים, תכניות, 
 הכשרה והשתלמויות

https://www.youtube.com/watch?v=ZZF0N_k8GGw
https://www.youtube.com/watch?v=QnQAi9W0dvY
https://www.google.com/search?q=%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D+%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4z8WvydbfAhUJVBUIHRi0CokQ_AUIDigB&biw=1366&bih=626
https://www.youtube.com/watch?v=P9J-omyoQJA
https://www.facebook.com/2137029799861259/videos/%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%91%D7%90-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9C-%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%98%D7%A9-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94/2152787531618819/
https://www.facebook.com/2137029799861259/videos/%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%91%D7%90-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9C-%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%98%D7%A9-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94/2152787531618819/


 חלק שני

 מהמשתתפים לספר בכמה מילים על רונה רמון.מבקשים  .1

שנ'(. כתבה ארוכה  39-דק' ו 12)  הכתבה על רונה רמון ופועלהניתן להקרין את  .2

 (.3יף אך מומלצת מאוד. )במידה ומקרינים, מוטב לדלג על סע

קוראים/מציגים למשתתפים קטעים מתוך דבריה של רונה רמון העוסקים בנושא  .3

 (.2צמיחה מתוך חורבן )נספח 

 שואלים את המשתתפים: .4

 רונה רמון מזכירה את הביטוי צמיחה פעמים רבות. מה דעתכם על כך?  •

 כיצד באה לידי ביטוי הצמיחה בחייה? •

 ך האסון תרמה לה ולאחרים?כיצד הצמיחה מתו •

 

 דק' 7 -סיכום 

 .הטבע בעוטף עזה "משחור לירוק" – "דרום ירוק"הקרנת  .1

 להוסיף:\המנחה מסכם את הדברים שנאמרו בקבוצה. ניתן לשלב .2

ימים מעטים המשיכו את חייהם וצמחו צביקה כהן ורונה רמון ז"ל אשר הלכו לעולמם לפני 

מתוך החורבן והאבל שחוו. שניהם בחרו בנתינה כדרך של התמודדות וכדרך של משמעות 

 וצמיחה. כמו הטבע אשר התחלף משחור לירוק, כך גם כוחו של האדם.

 

עמוס עוז אמר פעם כי "אדם חייב לעשות למען האחרים ולא להעלים עין; אם הוא רואה 

לנסות ולכבות אותה; אם אין ברשותו דלי מים, הוא יכול להשתמש בכוס; אם  שריפה, עליו

אין לו כוס, יש לו כפית, לכל אחד יש כפית." רונה רמון וצביקה לוי הם דוגמא לא רק לצמיחה 

 מרהיבה, אלא גם לנתינה יוצאת דופן.

 

 כתיבה: יניב בלום

 

  

 צילום: גדי אדלר

https://www.mako.co.il/news-israel/local-q4_2018/Article-ba5744573bdb761004.htm
https://www.youtube.com/watch?v=F8sgQW-zNx4


 ביוגרפיה מתומצתת -צביקה לוי  - 1נספח 

 

 

בקיבוץ גבת אשר בעמק יזרעאל. משפחתו הייתה ממקימי  1948צביקה לוי נולד בינואר 

, שם התגורר עד יומו האחרון. צביקה לוי התגייס לחטיבת הצנחנים הסמוך קיבוץ יפעת

שגילה ולחם במלחמת ההתשה. במלחמת לבנון הראשונה הוענקו לו דרגות קצונה לאחר 

 אומץ תחת אש.

 

באותו צביקה לוי סיפר פעם כי . 1983הפעוטה של צביקה לוי, נפטרה בשנת  תֹועפרי, ב  

 לצמוח מתוכו לחיים של נתינה.  , אלאהרגע הבטיח לעצמו לא לשקוע בתוך האבל והחורבן

לנוער מעיירות פיתוח שקיבלו פטור מהצבא, וסייע להם להתגייס  ארגן ודאגצביקה לוי 

לעבוד בגידולי צביקה לוי בא. במקביל לעזרתו בצמיחה מחדש של אותם נערים, המשיך לצ

שדה בקיבוץ. בהמשך נתמנה לנהל את פרוייקט החיילים הבודדים והפך ל"אבי החיילים 

ם, לארוחות, למשפחות הבודדים". צביקה לוי דאג לאלפי חיילים בודדים למקומות מגורי

 ומכת ועוטפת שתלווה אותם בכל צעד ובכל רגע.הוא יצר עבורם מסגרת תמאמצות ו

 

(. למרות מחלתו המשיך לוי במפעל ALSחלה צביקה לוי במחלת ניוון שרירים ) 2016בשנת 

 ".בודדיםהחיילים "סייע ללא פסק מלהאנושי שהקים ו

 

 ., כ"א טבת תשע"ט2018בדצמבר  29-צביקה לוי הלך לעולמו ב

 

 

 

  



 מתוך דבריה של רונה רמון - 2נספח 
 

 

הצמיחה זו ברירה ובחירה כי נורא קל להישאב למקום החשוך הזה, כי זה לא נגמר. אנחנו 

כל הזמן בתהליך של געגוע וכל הזמן בתהליך של החמצה, אבל צריך להחזיק את שני 

ק גם את אותם רגעי אושר הכי גדולים, רגעי הגאווה הכי גדולים. להחזי –המקומות האלה 

 את שני המקומות האלה, ולחיות את החיים במלואם מהמקום החסר הזה, זה החוזק.

 

 [עם נעמי אלון "חוצה ישראל" התכנית]מתוך 

 

אנחנו נחשפים לכאבים שלא הכרנו קודם, ויחד עם זה נחשפים גם לעוצמות שלא הכרנו 

 בהן קודם.

 

חיי, משפט שאושש את מה כשהלכתי ללמוד פגשתי משפט כל כך משמעותי ששינה את 

שבליבי כבר הבנתי. פרידריך ניטשה אומר כי "מי שיש לו למה שלמענו יחיה יכול לשאת 

כמעט כל איך". ההבנה הזו של משמעות חיי אחרי אובדנו של אילן הייתה האימהות. 

האימהות הפכה אז למהות חיי, והיא מילים גדולות ומעשים קטנים, כמו הכנת ארוחת 

 י השגרה האימהית היו משמעות חיי באותה תקופה צרה וכואבת.צהריים. ימ

 

התהייה לגבי מה שקורה לי הובילה אותי בעצם להגשים חלום. כן, בדיעבד אני יודעת שזו 

הייתה הגשמת חלום: נרשמתי לתואר שני בבריאות הוליסטית, והקדשתי את כל השנתיים 

אז על נושא של צמיחה בתוך האלה לנושא השפעות הטראומה והאבדן, ולמה שלמדתי 

 משבר.

 

בשנים האחרונות פתחתי קליניקה משלי, ואני יועצת לאנשים בתקופת הכאוס של תהליך 

האבל. האתגר עבורי היה ללמוד ולנתח ולהכיר את התהליך שאיוב עובר, כאילו איוב עצמו 

יחה מאותו היה מגיע אליי כמטופל; רציתי לנסות ללוות איתו את תהליך האבל, ולעודד לצמ

 אירוע קשה, ולתמוך בו, כפי שכולנו עוברים את משברי החיים.

 

עם מותו של אסף בני היקר הגעתי לתהומות של כאב שלא תיארתי לעצמי קודם לכן, ובו 

זמנית נולד בי משהו חדש. זיכרון משפט אחד של אסף הניע אותי לפעילות, והחזרה שלי 

ודדות של אילן והמורשת שלו כגיבור בינלאומי לחיים הייתה בזכות המשפט הזה. עם ההתמ

התמודדתי במסגרת שיתופי פעולה רבים פה בארץ, אבל רק לאחר שאיבדתי את אסף יצאתי 

 לדרכי הציבורית מתוך בחירה, מתוך רצון להשפיע. משום שמצאתי את המילים הכל כך 



 

 

 

אה לחיים. אסף כתב מרגשות של אסף, והן אלה שהרטיטו את מיתרי ליבי והפכו אותן לצוו

שהוא ואחיו זכו להתחנך לשאוף להגשמת החלומות, על בסיס האמונה שכל אחד צריך 

 למצוא את ייעודו בעצמו.

 

אני מתברכת במעגלים רבים של בני נוער ואזרחים שנהנים מקרן רמון שכאמור נוסדה רק 

נה. הקמנו לאחר אובדנו של אסף, בשנה זו הקרן מפעילה אלף ושש מאות ילדים במשך ש

עשר בתי ספר על שם אילן ואסף, ולאחרונה אני מעורבת ומובילה את "בית אסף", –שמונה

מכינה קדם צבאית לנוער בסיכון המעניקה הזדמנות אחרונה לצמיחה ולהשתלבות בריאה 

 בחברה. זוהי המורשת של אסף. זוהי המורשת של אילן, ואני ככלי מחנכת לאורם.

 

ב בי בזמנו בזכות שמחת החיים שפעמה בי. היום אני שמחה בנימה אישית: אילן התאה

שאני מגשימה חלומות רבים דרכם. דרך העשייה החברתית אנחנו גורמים לרבים לחייך, 

 להאמין בעצמם ולחיות את החיים בשמחה.

 

 בבית הנשיא[ 929]קטעים מתוך דבריה של רונה רמון בחוג התנ"ך 

 סרטון   טקסט  לדברים המלאים:

 

אני מתנהלת בשביל החיים בחוסר הידיעה על מה שמחכה לי מאחורי הפינה. ודווקא משום 

אסף לימדה אותי יותר מכל שאין לי התאונה עם  כך עלי לעשות את המיטב היום ועכשיו.

שליטה על האירועים של חיי. בתור אדם שמאוד אהב להיות פריק קונטרול, למדתי לשחרר 

יותר. אין לי שליטה, אבל יש לי את חסד הבחירה להחליט מה לעשות עם ההווה שלי ולצקת 

 לתוכו משמעות.

 

 [עריבמתוך ריאיון במוסף "סופשבוע" של מ]

 

https://www.makorrishon.co.il/opinion/100661/
https://www.youtube.com/watch?v=wxMdjEzYilE
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/330/442.html
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/330/442.html
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/330/442.html

