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 חדש:
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מאת רועי לדר, י"ב/1 |  ידיעות הכפר הירוק 

בוגר הכפר הירוק, יושב ראש 
הירוק  הכפר  של  הדירקטוריון 
עדי  כרמיאל,  עיריית  וראש 
אלדר, הגיע לביקור, ושוחח עם 

תלמידים. 
־אלדר הוא בוגר מחזור ח', וב

מהלך השנים, כחבר דירקטוריון, שיחק תפקיד חשוב 
בפיתוחו. הוא סיפר איך היה לחיות כאן בעבר. הכפר 
קיבל אז תלמידים רק לכיתה ט', וחטיבת הביניים לא 
היתה קיימת. הוא עצמו רצה להתקבל לכפר בגלל 

מגמת החקלאות, שהוא רצה מאוד ללמוד. 
־הפנימייה היתה בית חם, שתרם רבות לערכים חשו

בים, כגון עצמאות. "היה מאתגר להשתלב בכפר", 
מספר אלדר. הגעגועים למשפחתו והסביבה שלה היה 
רגיל "חנקו" אותו בשנה הראשונה, אך לאט לאט חיי 

החברה התגבשו וחייו הפכו ל"פשוט נפלאים". 
־"הייתי החמשוש הראשון בכפר שלמד לנהוג בטר

־קטור", הוא משחזר. "חינכו אותנו לחיי דמוקרטיה, ואנחנו, הת
למידים, ניהלנו את הפנימייה. הגישה אז היתה: לתת לתלמידים 

לנהל את חייהם. הכפר בעצם נוהל על ידי מועצת התלמידים. 
הקשה  העונש  מהכפר.  ילד  להרחיק  יכולנו  כוח.  לנו  "היה 
ביותר נקרא 'חופשת שבת'. הוא ניתן כשתלמיד סירב למלא את 

המחוייבות שלו למשק ולכפר, וכעונש: כל יום היה עבורו 
שבת. כלומר, ישב לבד, אכל לבד, לא דיבר עם אף אחד, לבוש 

בבגדי השבת שלו. חרם לכל דבר".
האם היית לומד בכפר הירוק היום, שאלו אותו תלמידים. 
על כך ענה אלדר בחיוב, והוסיף: "הכפר התפתח מאוד מאז. 

הרמה הלימודית היום הרבה יותר גבוהה".
לו  עוד שאלו אותו, איזה ערך שקיבל בכפר הכי סייע 
בחייו. אלדר: "יש יותר מאחד. העבודה כערך מרכזי, ולא 
רק לימודים. וחברות, כמובן. אני חושב שזה באמת הערך 

החשוב ביותר שקיבלתי מהכפר הוא חברות".
בזמנו של אלדר נהגו לעבוד כל יום, כמעט כל היום. כיום 
חלק מהתלמידים עובדים בקושי שעתיים בשבוע, רק מכיתה 

ט', וגם כאן לא מדובר בכל התלמידים ובכל הכיתות. 
העבודה  חשיבות  על  גברה  והחינוך  הלימודים  חשיבות 
והמשק. אלדר: "אין מקום בעולם שלא מתקדם ומתפתח. 
פעם לחקלאות היה משקל גדול, לא רק בכפר אלא בכלכלה 
הישראלית. כיום, החקלאות הקלאסית פוחתת. לא כי אנחנו 
אוכלים פחות ירקות, אלא שחממה של עגבניות מייצרת 

יובל כמו דונמים רבים של פעם. 
"אז נכון, העבודה נתנה לי הרבה. אבל היום יש יותר מקצועות 

ללמוד. הכפר הירוק התפתח, וטוב שהוא התפתח!". 
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כך מבשרת עליזה בשור, 
מנהלת בית הספר <<< כתבתנו 

שוחחה איתה על  ההווה 
והעתיד של הכפר, לרגל קבלת 
פרס נשיא המדינה <<< כבוד! 

 מאת אווה לנצמן, ט'/2 
| ידיעות הכפר הירוק

מנהלת בית הספר, עליזה 
בשור, זכתה השנה בפרס 

מכובד – פרס הנשיא. 
'ידי מקיים  שנה  ־"כל 

תחרות  את  אחרונות'  עות 
הכפר  המצטיין'.  'העובד 
הירוק שולח מדי שנה עובד, וכל שנה הנציגים 
שלנו מגיעים למקומות גבוהים מאוד", מספרת 

־בשור. "ועדת מיון מקצועית ממיינת את העו
הנציגים   24 אישי.  ראיון  גם  שעוברים  בדים, 

שנבחרו מכל המדינה, מגיעים בסופו של דבר 
לבית הנשיא.

"האמת היא, שכמנהלת אני לא אמורה לה־
יות מועמדת, אבל הייתי בשנת שבתון, והנה־
לת הכפר ניצלה את המומנטום והציעה אותי".

איך הרגשת כשהודיעו לך על הזכייה?
"מאוד התרגשתי. בית הנשיא כשלעצמו הוא 
־מקום מדהים. החל בלובי ועד גן הפסלים. הת

חושה היא פשוט כמו במוזיאון. וכמובן, המפגש 
עם הנשיא פרס. זו חוויה מיוחדת".

בשמונה השנים האחרונות הכפר התפתח 
מאוד. מה השתנה?

"עד אז זה היה כפר נוער מסורתי. האווירה 
היתה אינטימית, כי היו מעט מאוד תלמידים, 

והכרנו כל אחד על ההיסטוריה שלו. 
"הכפר היה אז יחסית סגור. מאז פתיחתה של 
כיתת המופ"ת הראשונה הוא התחיל לגדול - 
ונוסף עוד משתנה: עד אותו רגע הכפר כלל 
כיתות ט' עד י"ב. כיתת המופ"ת התחילה את 

שיכבה ז'. 
־"בשנה השנייה של המסלול כבר היתה צמי

חה עצומה, והיו ארבע כיתות. בשנים האחרונות 

בית הספר גדל מאוד, והתפתחו כיתות מנהיגות 
ומחוננים במהלך הניסוי.

"על אף שהייתי מעדיפה שהכפר יישאר קטן, 
מספר התלמידים הנוכחי מאפשר לנו קידמה 
אפשר  שונים.  ומסלולים  מגמות  של  ופיתוח 

לפתח תת־מגמות, מפני שיש יותר ביקוש".
יש תוכניות שעדיין לא מימשתם?

־"יש תחומים שלא מספיק שיכללנו, כמו מוזי
קה קלאסית, פיזיקה ולייזרים. מבחינת מגמות, 
יותר את התחום ההומני,  אנחנו רוצים לפתח 

ובשנה הבאה ייפתח מסלול סוציולוגיה. 
־"בכל מקרה, אנחנו מאפשרים כל שנה לתל
־מידים מעוניינים לעשות עבודות גמר במקצו
עות כמו ספרות, היסטוריה ומחשבת ישראל.

מה דעתך על מערכת החינוך? 
"היא הרבה יותר טובה מכפי שהיא מצטיירת 
בתקשורת. אני מבקרת בבתי ספר, ורואה רמה 
חינוכית גבוהה. למרות זאת קיימת בעיה, לא 

בבתי הספר אלא במערכת: בחשיבה ובתפיסה.
לקראת  התלמידים  את  מתרגלים  "המורים 
מבחני הבגרות על פי תוכנית פורמלית, אבל 
היא מגבילה חשיבה יצירתית. היא דורשת יותר 

שינון מאשר הבנה, מחשבה ודיון".
תוכלי  השנה.  לעולמן  הלכו  מורות  שתי 

לספר עליהן?
ימין  רחל  יקרות:  מורות  משתי  "נפרדנו 
– מורה לתנ"ך ורכזת שיכבה, שעזבה את בית 
הספר לפני שלוש שנים. חבל מאוד שאיבדנו 

אותה. היא היתה אישה צעירה יחסית.
מיתולוגית  מורה  היתה  גוטשל  "עדה 
לפני   ,24 בגיל  לכפר  הגיעה  היא  לביולוגיה. 
 19 לפני  שפרשה  ולמרות  שנים,  מ־50  יותר 
שנים, כל שנה היא באה לבחון את התלמידים 
בבגרויות, ותמיד היתה מוכנה לתרום. היא היתה 
בין ההוגים של מגמת הזואו־טכנולוגיה. פשוט 

אישה מדהימה. לצערנו, 
 ,79 בגיל  נפטרה  היא 

באופן פתאומי".
נפטר,  הראיון  לאחר 
לת המורה  ־לדאבוננו, 

הספר  בית  ומנהל  נ"ך 
־לשעבר, ד"ר נחום שר

ביט.
יהי זיכרם ברוך.
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כיתות מופ"ת וקדם 
רפואה הוציאו ליום 

־אחד את האף מה
והמחברות,  ספרים 

ובילו בחיק הטבע.
שש הכיתות יצאו 
לפעילות של שעתיים: למדנו על שמירת 
מנהיגות  כיתות  עושות  מה  וגם  הטבע, 

בבית הספר.
בפעילות אספו התלמידים זרעים של 
של  חשיבותו  מה  ולמדו  ופרג,  תורמוס 

־שדה הפרחים בכפר. בנוסף, נערכו מש
שלימדו  הכיתות,  בין  תחרותיים  חקים 
אותן על שמירה על הסביבה. בשיכבה ז' 

ניצחה ז'/2, ובשיכבה ח' - ח'/2. 
היה  ניתן  מעניינת,  היתה  "הפעילות 

כי היתה  גם  והיא  הרבה  ממנה  ־ללמוד 
פית", סיכמה איזבל רבינוביץ', תלמידת 

ז'. 
אקולוגיה  ועדת  מתכוונת  בהמשך 
מיחזור  פחי  שיהיו  לכך  לדאוג  וסביבה 
כולל  בכפר,  מקומות  במספר  לפחיות 

בקפיטריה.
יואב צוקר

משחקים

זוכרים 
אותך, 
יהונתן

ביום חמישי, כ"ח אייר תש"ע, נחנך 
־בכפר בית כנסת על שם יהונתן אנקוני

נה, שנהרג במלחמת לבנון השנייה.
של  לזכרו  תורה  ספר  נכתב  בנוסף, 

יהונתן ז"ל.
הערב היה מרגש עד דמעות. תהלוכת 
ספר התורה מחדר האוכל אל בית הכנסת, 

לוותה בקהל רב מן הכפר ומחוצה לו.
מרכז,  יהווה  הכנסת  שבית  תקוותי, 

המאחד בין כל תלמידי ואורחי הכפר.
יהודה עמר, 
מורה למתמטיקה

כשמועצת התלמידים יכלה להרחיק ילד מהכפר 

סיסקו מציג בפני התלמידים את עדי אלדר, בוגר הכפר
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התוכנית לפיתוח מנהיגות 
צוברת תאוצה: הצפי לשנה 
הבאה - 20 כיתות מנהיגות 

<<< בחו"ל כבר מעתיקים
התוכנית לפיתוח מנהיגות בכפר הירוק 
בארץ.  בתחומה  וחלוצית  חדשנית  היא 
זאת התוכנית היחידה בישראל, במסגרתה 

מקימים כיתות מנהיגות כבר בכיתה ז'. 
מק באופן  הילדים  את  מנחה  ־התוכנית 

צועי, מלומד ושיטתי לאורך שש שנים )עד 
סוף י"ב(.

התוכנית מקנה לילדים ידע רב בנושאי 
כבר  להקים  לילדים  מאפשרת  מנהיגות, 
לטובת  מנהיגותיים  פרוייקטים  ט'  בכיתה 
התנסויות  לצבור  כך  כדי  ותוך  הקהילה, 
מוצלחות בהובלת שינוי בתחומים הקרובים 

לליבם. 
התוכנית פותחה על ידי ניר שני, הנמצא 
שלו,  הדוקטורט  עבודת  של  סיום  בשלבי 

־בנושא פיתוח מנהיגות אצל בני נוער מחו
ננים ומוכשרים.

ארבע  לפני  דרכה  את  החלה  התוכנית 
שנים עם כיתת מנהיגות אחת. כיום פועלות 
מנהיגות,  כיתות   14 במקביל  הירוק  בכפר 

־כאשר הביקוש הולך וגובר. הצפי הוא שבש
נה הבאה יהיו כ־20 כיתות כאלה.

בכל שבוע מקבלת כיתת המנהיגות סדנת 
אקדמי  ידע  המשלבת  מקצועית  מנהיגות 
־מעודכן )מחקרים, מודלים, תיאוריות( בת

חום המנהיגות, סימולציות בכיתה ומחוצה 
בעולם  המקובלים  מנהיגות  שאלוני  לה, 
ונוער,  לילדים  אדפטציה  כאן  עברו  אשר 

־הכנה וליווי של הפרוייקטים האישיים ומ
שובים מקצועיים למשתתפים. 

 )2005( קארנס  עוסקת  הברית  בארצות 
בפיתוח מנהיגות של נוער מוכשר בתוכנית 

אקדמית, האורכת מספר חודשים.
 מקגרגור )2007( בנתה תוכנית של 21 
הכיתה,  בתוך  מנהיגות  לפיתוח  מפגשים 
עבו־ חוברות  שתי  הכין   )2004 )וגרינברג 

דה לפיתוח מנהיגות של עצמך ושל אחרים 
בפיקוח אישי. 

־אנחנו מציעים תוכנית שש־שנתית, הת
הכוללת  נשימה,  אורך  בעלת  פתחותית, 

התנסויות רבות.
התוכנית מאפשרת לכל ילד הרוצה בכך, 

־להכיר לעומק את התחום, ליהנות מהלמי
דה ומההתנסויות המגוונות, לקחת בעלות 
על ההתפתחות של עצמו, להוביל שינויים 
קטנים וגדולים על פי בחירתו, ולצאת לא 

־רק עם ידע רב, אלא גם עם אוסף של הצל
חות והיכרות טובה עם יכולותיו.

המ כיתות  וילדי  המנהיגות  ־כיתות 
נהיגות, הספיקו כבר לזכות בפרסים שונים 
פיתוח המנהיגות  אביב.  באוניברסיטת תל 
גם  רב  עניין  מעורר  והירוקה  הסביבתית 
בחו"ל: המודל שפיתחנו בכפר הירוק, הופך 

להיות מודל לחיקוי. 
אני, באופן אישי, מקווה שבוגרי התוכנית 
שלנו יובילו וידגימו מנהיגות חכמה, נאורה, 
איכותית ואחראית, המפתחת ומקדמת את 

־הסביבה והקהילה בכל תחום שבו יבחרו לפ
עול בעתיד. 

ניר שני,
 מפתח ומנחה סדנאות 
לפיתוח כישורי מנהיגות

זו השנה השלישית, בה 
־אני חברה במועצת הת

כפרית,  הכלל  למידים 
להיות  נבחרתי  והשנה 
המועצה  ראש  יושבת 
פעילויו־ את  ולהוביל 

תיה.
עד היום, מועצת התלמידים קיימה שישה 

־מפגשים, שבמהלכם נבחרו היו"ר, הסגנים ומ
זכירת המועצה.

־ בנוסף, חילקנו את המועצה למספר קבו
צות פעולה, שכל אחת מהן עוסקת ומתמקדת 
בתחומים שונים הקשורים לכפר. קבוצות אלו 

נפגשות באופן עצמאי מדי שבוע.

בין הוועדות הנבחרות עלו: ועדת אקולוגיה 
וסביבה, תרומה לקהילה, גיבוש בין פנימייה 
לחוץ וועדה שאחראית על כל נושא המועדים 

והחגים, ובעיקר - חג הפורים.
כבר  ובשטח  לפעול,  החלו  כבר  הוועדות 
עצמה  על  לקחה  המועצה  תוצאות:  רואים 
להגביר  והחלה  בכפר,  הוונדליזם  נושא  את 
את המודעות לנושא, עם תמיכה מצד סיסקו, 

מנהל הכפר הירוק.
 בנוסף, הועלו מספר רעיונות, שכבר החלו 

־להתבצע, בנושא המודעות לסביבה ולאקולו
־גיה הסביבתית )מתוכננים ימי פעילות לכי

תות מנהיגות בשיכבות הצעירות ושיעורים 
מאורגנים לפעילות בטבע(.

הוועדה, שמעורבת בתרומה לקהילה, כבר 
החלה בגיוס כספים, וועדת פורים בנתה את 

הפעילויות של ערב החג בכפר. 
השאיפה שלנו במועצה היא להשמיע את 

־קול התלמידים, לאפשר להם להשפיע על הנ
־עשה בכפר, ולהיות חלק מהשינויים המתרח
־שים בו. אנחנו רוצים להוביל לעשייה, לתרו

מה ואף לשינוי, ולהוכיח שאם רוצים - אפשר 
לעשות הכל, גם אם אתה "רק" ילד.

־אני מאחלת לכל חברי המועצה המשך עבו
דה מהנה, וחייבת לציין לשבח את הוועדות, 

שמתפקדות בצורה מדהימה!

דר מגל, י"ב/5

ונדליזם?

כשמועצת התלמידים עובדת כראוי, התוצאות ניכרות בשטח

באקולוגיה

עדי אלדר, ראש עיריית כרמיאל ובוגר מחזור ח', מספר על חייו כתלמיד, במוסד שקידם את 
ערכי הדמוקרטיה <<< "הייתי החמשוש הראשון בכפר, שלמד לנהוג בטרקטור", הוא מתגאה 

בשנה הבאה: מסלול סוציולוגיה

רחל ימין ז"ל

היום הראשון שלי באוניברסיטה
"נוער  תוכנית  במסגרת  אביב,  תל  באוניברסיטת  הביקור 

שוחר מדע", עשה לנו חשק ללמוד שם מתישהו בעתיד.
התוכנית מתקיימת כבר כמה שנים, ומפגישה את תלמידי הכפר 

־הירוק עם האוניברסיטה. אנחנו, תלמידי ז'/4-ז'/8 ביקרנו שם בא
פריל, ושמענו שלוש הרצאות, על רטוריקה, פסיכולוגיה חברתית 

ופילוסופיה של המוסר.
רטוריקה היא תורת הנאום, ובהרצאה למדנו טריקים, כמו: שפת 

־גוף וטון דיבור. ההרצאה היתה מעניינת והועברה בצורה הומורי
סטית.

פסיכולוגיה חברתית עוסקת במגוון נושאים, ביניהם - למה צריך 
שיכנוע ואיך הוא נוצר? אחד התפקידים של פסיכולוגיה חברתית 

הוא לחקור את ההתנהגות של הפרט בחברה.
פילוסופיה של המוסר היא נושא מסובך להבנה, ונזקקנו לשעה 
שלמה כדי להגדיר "מוסר". למדנו מושגים חדשים, כמו רלטיביזם 

- תפיסת עולם שלא מאמינה בערכים קבועים.
הביקור נתן לי מושג על איך זה ללמוד באוניברסיטה. אני מקווה 

שבשנה הבאה יהיו לנו יותר מפגשים כאלה. 
אלון בן־ארי, ז'/8

קיבלנו מושג מה זה לימודים אקדמיים <<< וזה דווקא עשה לנו תיאבון

אנחנו נטפל בזה
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במהלך הכנת עבודות השו־
רשים שלנו, נעזרנו בהורים 
וכך זכינו לזמן איכות עימם, 
על  חדשים  דברים  וגילינו 

משפחותינו ומוצאנו.
כל  חגגנו,  מאי  באמצע 
שיכבת ז', ערב שורשים. כל כיתה קיבלה מרחב 
משלה בכפר - האודיטוריום הגדול, רחבת כיתות 

ז', אולם הספורט.
של  העבודות  את  מציגים  שורשים  בערב 
עבודות  והאורחים.  המשפחות  לכל  התלמידים 
השורשים שלנו הוכנו במהלך השנה לפי הנחיות 
של המחנך. בכל עבודה נכללים ראיונות עם בני 
המשפחה, תמונות ילדות, תמונות של המשפחה 

ועוד.
בערב הוצגו העבודות של כל הכיתה, המשפ־
חות עיינו בהנאה, וההרגשה של כולם היתה נעי־

נערכה תערוכת  גם  באודיטוריום  ומיוחדת.  מה 
תמונות של פרוייקטים של הכיתה.

מש־ ובני  תלמידים  נאמו  הזה  המיוחד  בערב 
פחותיהם, היו מופעי מחול ומוזיקה, ומצגת של 

תמונות מפעילויות ז'/8.
ההורים הפתיעו אותנו כאשר שרו על הבמה 
אנחנו  גם  לנו.  שהקדישו  "שורשים"  השיר  את 

הוזמנו אל הבמה לשיר יחד איתם. הגר, אמא של 
מיתר, ניגנה בפסנתר. היה מרתק!

נהנינו לשמוע את סבתא של שלי, מרים רו־
פין, שבירכה את כל התלמידים וסיפרה על בני 

משפחתה. 
תלמיד מהכיתה, עידן רוזנבלום, סיפר על תה־
ליך כתיבת העבודה. הסיפור היה קולח ועם הרבה 

הומור.
באמת  ובשירה.  בנגינה  אותנו  ריתק  רפאל 

כוכב נולד.
דין,  של  אמא  אריאלה, 
סיכמה את תהליך הכתיבה 
של בנה והעבירה מסר חי־

נוכי.
ואיתי  אורי  עדי,  ליאור, 
הצטרפו בהמשך במחול ונ־

גינה, והקהל התלהב.
בסוף הערב הוזמנו כולם 
בה־ לצפות  האוכל,  לחדר 

משפחתית".  "תמונה  צגה 
הסיפור הוא על אח ואחות 
אביהם  ועדי.  תומר  בשם 
נמצא בחו"ל, סבתם נפטרה, 

והסבא נאלץ לגור אצלם.
עד  בו  התביישו  נכדיו 
הגדו־ שהאחות  כך,  כדי 

לה, שכבר עשתה עבודת שורשים, כתבה שהוא 
נפטר. לבסוף גילו האחים דברים חדשים על סבם 
ועל עברו, ואז תומר שינה כיוון, ראיין את סבו 

והצטלם עם משפחתו לעבודת שורשים.
גם  שהיתה  מההצגה,  ונהנו  התרגשו  כולם 
תעזביני  "אל  המשפט  עצובה.  מעט  וגם  שמחה 

לעת זקנה" מתאים ביותר למסר.
בכישרון,  שהינחתה  שטיינברג,  לאליה  תודה 
ולורדה קרין, מחנכת ז'/8, שטרחה בהכנת הערב 

הנהדר.

כך הגענו עד הלום
עבודת השורשים איפשרה לנו לא רק להכיר את עברנו, אלא גם 
לבלות זמן איכות עם בני משפחותינו <<< ותודה לסבא וסבתא
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עמוס  היה  מרץ  חודש 
חוויות עבור ז'/8. זה הת־
חיל בטיול השנתי, ונגמר 
המטמון"  את  ב"חפש 

משפחות.
נמשך  השנתי  הטיול 
)ובהר  פרס  בנחל  היינו  הראשון  ביום  יומיים. 

פרס( וביום השני עלינו למצדה.
נחל פרס היה מקום מאוד נעים. כל האבנים 
שם לבנות, זה נראה כמו רצפה שלמה, לבנה 
לגמרי, חוץ מכמה שלוליות - וזה היה מראה 

מאוד יפה.
עלינו למצדה בגרם מדרגות ארוך מאווווד, 
וגם כשחשבנו שזה נגמר, היה עוד גרם מדרגות 

אחד אחר כך.
כשהגענו למעלה, ראינו דגם מוקטן של המ־
צדה. שפכנו מים על הפסגה של ההר בדגם, 
לבריכות.  למטה,  עד  זורמים  הם  איך  וראינו 
כל  של  הנוף  את  לראות  ניתן  היה  מהמצדה 
פשוט  מחזה  וזה  דיונות,  מלא  ראינו  האיזור. 
מדהים. אפילו ראו משם את ים המלח כמו ים 

פיצפון! 

אחד   - ענקיים  אוהלים  בשני  ישנו  בלילה 
לבנים ואחד לבנות. אצלנו, הבנות, היה מאוד 
שמישהי  חושבת  לא  אני  הלילה...  כל  רועש 
ישנה כמו שצריך. כל הזמן דיברנו, למרות כיבוי 

האורות ב־23:00 
למרות שלא ישנו, העירו אותנו בחמש וחצי 
בבוקר, אבל עדיין היה כיף! הרגשנו שהכיתה 

שלנו באמת מגובשת.

להציץ בפנקס 
של איינשטיין

הכי  הכיתה  תחרות  נערכה  הספר  בבית 
נקייה, מסודרת ויפה. ונחשו מי זכה? נכון, 

הכיתה שלנו!
אחרי הזכייה, במקום ללכת לסרט, המחנכת 
שלנו החליטה שנלך למוזיאון האיסלם ולתע־

רוכת הכתבים של אלברט איינשטיין.
במוזיאון האיסלם ראינו כל מיני דברים שק־
שורים לאיסלם ולחיים של המוסלמים. ראינו 
שם גם תערוכה של שעונים עתיקים והיה שם 
גם השעון של מרי אנטואנט, שעון שעלה מי־

ליונים.
במוזיאון אלברט איינשטיין ראינו המון כת־

בים ונוסחאות של המתמטיקאי היהודי הגאון. 
ליד  הצטלמנו  וגם  עליו,  קטנה  מצגת  ראינו 

הפסל שלו.
הביקור בשני המוזיאונים היה מאוד מעניין.

מצאנו מטמון!
באחד מימי שבת, נפגשנו - תלמידי הכי־
תה ובני משפחותיהם – כדי לחפש את המ־

טמון.
 כמה ימים לפני כן, ורדה נתנה לכל משפחה 

מפה של שכונת נווה צדק בתל אביב.
בדפים הופיעו שני מסלולים ושני סוגים של 
שאלות. כל קבוצה היתה צריכה ללכת בעקבות 
המסלול, ולענות על כמה שיותר שאלות. בסוף 
הגענו חזרה למקום שממנו התחלנו, שם נערך 

פיקניק גדול )וטעים!(.
בשם משפחתי, ואני חושבת שגם בשם מש־
פחות אחרות, אני יכולה לומר שהיה ממש כיף 
להסתובב ברחובות תל אביב, יחד עם כל המ־

שפחה והחברים. 

חודש בלי 
הפסקה

שורשים 
ושרים

לכבוד ערב השורשים שלנו, 
השורשים  בנושא  גם  שעסק 
בידור  קטעי  הכנו  בספרות, 

ומוזיקה.
נטע, המחנכת, עזרה לנו מאוד 
בהכנות ובביצוע הערב. היא לי־
מדה אותנו איך לעבוד בשיתוף 
פעולה, להתגבר על כל הקשיים 

ולהשקיע. 
הכיתה  הזו,  הפעילות  בזכות 
שלנו מאוד התגבשה. ערב השו־
רשים היה מוצלח. זו היתה חווייה 
מהנה לכל האורחים והתלמידים. 
איה בוגוד, נועה בלוך 
ומאיה פנטורין, ז'/5 

שורשים 
טעימים

אירוע  היה  השורשים  ערב 
ניגנו  אכלנו,  ומיוחד.  מרגש 
והתל־ המשפחות  יחד,  ושרנו 

מידים.
את משפ־ לפגוש  מעניין  היה 
חות החברים, ובעקבות ספר המ־
כל מש־ בכיתה,  תכונים שהכנו 
האהוב  המאכל  את  הביאה  פחה 

עליה.
והצגות  מוזיקה  קטעי  הכנו 
נהנו  כולם  המשפחות,  לכבוד 

מאוד.
אנו רוצים להודות להדר אגמון 
פרי המחנכת, שעזרה לנו לארגן 

את האירוע.
שיראז ניר ולנואל טיראן 
תשבי, כיתה ז'/6

מאת מאיה ארזי, ז'/2 
| ידיעות הכפר הירוק

אני לא יודעת איך זה אצ־
לכם, אבל אצלי, יום טי־

פוסי בכפר הירוק, פשוט 
מלא בחוויות.

אני מתעוררת לקול 
השעון המעורר האכז־
רי, בחמש וחצי בבוקר, בתקווה ששוב עוב־

רים לשעון חורף...
בעיניים חצי עצומות, אוזניים חצי חיר־
שות )מהשעון המעורר( ושיער חצי חציר, 
אני מפלסת את דרכי בין ערימות הבגדים 
שאף פעם אין לי כוח לסדר, בזמן שאני בו־
עטת בכמה חפצים שונים ומשונים שהעלו 

עובש בחדר שלי...
כעת מגיע החלק שבו אני באמת מת־
ובצרחות  במראה,  מסתכלת  אני  עוררת: 
להיראות  במטרה  קצת  מסתדרת  אימה 

נורמלי.
לקומה  למטה  יורדת  אני  מכן,  לאחר 
התחתונה בדילוגים של שתי מדרגות )נו־
פלת שתי מדרגות(, מנמנמת לי את הדרך 

למטה ואוכלת ארוחת בוקר טעימה ביותר, של 
פרוסת לחם מרוחה בגבינה.

לוקחת  נעליים,  נועלת  שיניים,  מצחצחת 
תיק וכעבור כמה דקות מחכה בתחנה להסעה.

כמו  שנתעורר  דואג  החביב,  הנהג  גרשון   
או  סוג  מכל  אימה  סרטי  לנו  ומראה  שצריך, 
רמה, שכולם נגמרים במוות זומבי קליל. לי־

שון – כבר לא בא בחשבון, לפחות לא בחודש 
הקרוב.

נפרדים מגרשון, מודים לו על נסיעה בלתי 
נשכחת, ומגיעים לבית הספר, ששם, טוב, אני 
לשיעורי  בקשר  אבל  דמעות,  עד  מאושרת 

הבית - בא לי לבכות.
אני לומדת, ולומדת, ונחה, ולומדת, וצוחקת 
עם חברות, ועושה עבודות, וממלאת מבח־

נים, וכמובן: עוד שיעורים.
בנוסף, אני מתישה את עצמי עוד קצת 
ספורט,  בשיעור  מספיק(  לא  שזה  )כאילו 
אוכלת בחדר האוכל, יוצאת בהפסקה לנ־
ודשא,  ולראות קצת עצים  אוויר צח  שום 
משלימה שעות שינה בשיעור תנ"ך... שי־

גרה.
גוררת את רגליי לעבר  היום אני  בסוף 
קצת,  מזייפת  קצת,  ומנגנת  ריושקה  בית 

לומדת קצת ושוכחת קצת.
ושוב אני בהסעה, שומעת לי מוזיקה דרך 
שלי,  הפלאפון  של  העלובים  הרמקולים 
מתחפרת לי עמוק בתוך המושב, כשזומבים 
אוכלים את גיבור סרט האימה שאנחנו צו־
פים בו הפעם באדיבותו של גרשון, חושבת 
משע־ חיים  איזה  אוף,  שיעורים.  על...  לי 

ממים יש לי!
 !home, sweet home הביתה,  מגיעה 
את  בקצרה  ומספרת  לכולם  שלום  אומרת 
קורות יומי הנחמד, מוציאה לטיול את הכלב 
הטמבל שלי )אבל אני מקבלת אותו כמו שהוא 
– חמוד, יפהפה, מתוק, אבל גם טיפה מפגר(, 
וברבע השעה שנשא־ כמובן,  עושה שיעורים 
רה לי לעצמי, אני מעדיפה לשבת על הספה 
ולבהות, כמו אחד הזומבים בסרט מההסעה, או 

לפגוש כמה חברות מבית הספר הקודם.
אחרי שהכל נגמר, ואני כבר אחרי מקלחת 
עליי,  האהובה  הסמרטוטית  בפיג'מה  ולבושה 
אני סוף סוף נשכבת במיטה המקודשת, שעליה 
חלמתי כל השיעור בתנ"ך, לצידה של חתולתי 
המשוגעת, שכבר חיממה לי את השמיכה ומק־

בלת את פניי בשריטה ונשיכה ידידותית.
כוחותיי  בשארית  טוב  ספר  קוראת  אני 
)קריאה משתייכת לאחד מצרכי הבסיס שלי(, 
ואז, חצי שעה לפני שהשעון המעורר מצלצל, 
את  ומכבה  לישון  ללכת  שצריך  נזכרת  אני 
האור - משאירה רק קצת, סוגרת את הספר 

אחרי סוף המשפט, ונרדמת.
המעורר  השעון  דקות,  שלוש  שאחרי  חבל 

שוב משמיע את צלצולו המרושע... 

אוף, איזה חיים יש לי!
ושוב אני בהסעה, שומעת מוזיקה דרך הרמקולים העלובים של הפלאפון שלי, מתחפרת עמוק בתוך המושב, 

כשזומבים אוכלים את גיבור סרט האימה שאנחנו צופים בו באדיבותו של גרשון הנהג <<< יום בחיי

קצת מנגנים, קצת מזייפים

חוזרים לשורשים

אפילו השעון של מרי אנטואנט כאן 

מחפשים את המטמון בנווה צדק  

נחים על גשר ְשלּוש

מפגש עם חולדה רוזנטל על עבודות השורשים  

גאים בתוצרים שלנו  
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־לפנות בוקר יצאנו, מש
עשר  שמונה  של  לחת 
תלמידים מכיתות י'-י"ב, 
במסגרת חילוף תלמידים 

־עם העיר לייפציג שבגר
מניה.

נחתנו בברלין, ומשם המשכנו בנסיעה של 
גרמ שבמזרח  המארחת,  לעיר  עד  ־שעתיים 

עם המארחים  בציפייה לקראת המפגש  ניה, 
שלנו. כשהגענו, היה רגע מביך, כי לא הכרנו 
את המארחים והיינו צריכים לזהות אותם לפי 
התמונות. התארחנו בבתיהם, ובכל יום הלכנו 

איתם לבית הספר שלהם. 
ביום הראשון נערך מפגש היכרות בין כל 

־התלמידים, הגרמנים והישראלים יחדיו. הצג
־נו את עצמנו דרך משחק היכרות, שעזר לכו

לנו לזכור את שמות האחרים. אחר כך יצאנו 
לסיור היכרות עם לייפציג - עיר יפה מאוד, 

המכונה "העיר של באך". 
אותנו.  הפתיעה  מאוד  הגרמנית  התרבות 
כמו שאתם יודעים, הישראלים נוהגים לאחר 
זה לגמרי אחרת.  בגרמניה  לדייק, אבל  ולא 
הגרמנים הם אנשים מאוד דייקנים ומסודרים. 
בימים הראשונים היה לנו נורא קשה להסתגל 
לסגנון החיים שלהם, אבל בסופו של דבר הם 

־לימדו אותנו לדייק - ואנחנו לימדנו את הג
רמנים לאחר.

־האוכל לא היה להיט בכלל )חמאה זה המ
כשהגרמנים  הגרמני(.  באוכל  המרכזי  רכיב 
זה אוכל  יבואו לארץ, אנחנו נראה להם מה 

אמיתי, ים ונופים מדהימים.

בפרוייקטים  השתתפנו  הביקור,  במהלך 
משותפים. הנושא הראשון עסק בדמוקרטיה 

־בישראל ובגרמניה. הפרוייקט השני עסק במ
לחמת העולם השנייה ובתקופה הקומוניסטית, 
והכנו  בסרט  צפינו  ברלין.  חומת  נפילת  עד 

פלקטים ונאומים אישיים בנושא.
בקהילה  ביקרנו  מכן  שלאחר  בימים 
במרכז  האופרה  ובבניין  בלייפציג  היהודית 
במופע  וצפינו  פלאטץ",  ה"אוגוסטוס  העיר, 

בלט קלאסי לצלילי יצירותיו של באך. 
ביקרנו  בדרזדן,  שלם  יום  שהינו  בהמשך, 

־ברייכסטאג שבברלין, וערכנו טקס לזכר הני
ספים בשואה בשטח מחנה העבודה בוכנוואלד, 

וזה היה קשה מאוד. 
־ביום רביעי לפנות בוקר, נפגשנו כולנו בכ

ניסה לבית ספרם, נפרדנו לשלום, עד לפעם 
הבאה. 

לפתע, היה לנו קשה להאמין שלא ניפגש 
־איתם כחצי שנה, אחרי שהפכו לחלק משמ

עותי בחיינו למשך 10 ימים ארוכים.
זה  טוב.  ממש  היה  המארחים  עם  החיבור 
בארץ  לנו  שדומים  אנשים  שיש  מוזר  מאוד 
זרה לחלוטין. הופתענו לגלות שיש לנו המון 

תחומי עניין משותפים.
אנו מחכים בציפייה לגרמנים שלנו, ומקווים 

להראות להם את היופי של ארץ ישראל.

שבוע בבית 
ספר גרמני

הגרמנים הם אנשים מאוד דייקנים ומסודרים <<< בימים הראשונים היה לנו 
קשה להסתגל לסגנון החיים שלהם <<< בסופו של דבר הגרמנים לימדו אותנו 

לדייק, ואנחנו לימדנו אותם לאחר <<< החיים בגרמניה, מבט מבפנים
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יהודיות  קהילות  להכיר 
לעלייתן בשיתוף  ולעזור 
האגף לחינוך התיישבותי 

־– זו היתה, בגדול, המט
רה לשמה יצאה משלחת 
לאתיופיה.  הירוק  הכפר 
אבל ללא ספר החברים חזרו עם הרבה יותר 

מזה.
המשלחת נסעה למשך שבוע בחודש דצמבר 
)יחד עם מנהלי כפרים מטעם משרד החינוך(, 
ומהכפר הירוק השתתפו בה סיסקו, טלי נווה 

וויקטוריה רודייב.
המסע  על  ארוכות  סיפרו  וויקטוריה  טלי 
המרתק. לדבריהן, הרושם הוא שהיהודים שם 
להגיע  וערגה  רצון  יש  לכעוס.  יודעים  אינם 

בינ משפחותיהם.  עם  ולהתאחד  ־לירושלים 
תיים הם מחכים בסבלנות ומקווים לטוב.

היתה  ההתרשמות  הקהילות  עם  במפגש 

שהאנשים האלה מתייחסים בכבוד אחד לשני. 
המשפחה  ערך  נמצא  ראשון  עדיפות  בסדר 

והיחסים הבינאישיים. 
־בנוסף, לאחרונה יש אנטישמיות מצד הנו

צרים במדינה. יש יותר ויתר דחיפה שהמדינה 
־תיהפך למוסלמית. אפשר לראות מסגדים וב

נייה מוסלמית נרחבת.
ויקטוריה: "התמונה היפה אותה אני לוקחת 
- מבין תמונות יפות אחרות - היא הפגישה עם 
אנשים פשוטים בכפרים. אפשר לקנא בחינוך 

־המצויין שמקבלים התלמידים. הערכים והכ
של  יחס  לתלמידיו.  המורה  ושל  למורה  בוד 

כבוד, לתת ולקבל.
־"הכפרים", מספרת ויקטוריה, "נשארו אות

נטיים. הם מבוססים על דפוסי המסורת, של 
־כבוד בין אדם לחברו. המשמעות - אווירה תר

בותית עם משמעת ומסירות גבוהה".
האירוח  קפה.  והזמנו  לכפר  "נכנסנו  טלי: 
היה כל כך אישי, הכנסת אורחים יחד עם טקס 

של קפה בהחלט מיוחד ואחר.
"מקובל לשתות שלוש כוסות קפה. האנשים 

־מאוד פתוחים וחמים. כל מידע רלוונטי ומש
מעותי עובר מפה לאוזן".

הטבע,  את  אוהבים  "הצעירים  ויקטוריה: 
יש להם רצון אמיתי ללמוד. בכיתות לומדים 

בשפה האמהרית וגם בעברית. 
־"לכל בית ספר יש תלבושת אחידה. התלבו
שת מאחדת ומדגישה את גבולות המשמעת".

קשורים לדת היהודית
־לדברי הבנות, צעירים רבים עוזרים למ
־שפחה. לכל אחד יש תפקיד משלו עם אח

ריות אינסופית.
־בנוסף, היות שהמדינה חקלאית, הרבה מיל
־די המשפחה עוזרים במרעה ובחקלאות. המש

פחה נראית מלוכדת וחמה.
"ביום שישי היה מיוחד להגיע לבית  טלי: 

־כנסת שנמצא בכל איזור. היהודים מאוד קשו
רים לדת".

אבבה  באדיס  "בביקורנו  וטלי:  ויקטוריה 
התחברנו לילדה בשם חנה, בת שבע. היא כל 
הזמן דאגה לומר לנו את שמה. ילדה פיקחית 

ונבונה, שדיברנו איתה אנגלית. היא ליוותה 
אותנו ושימחה את ליבנו.

"גם היא בגיל צעיר מנהלת את העדר של 
־המשפחה. הילדים כבר בגיל צעיר, כמוה, מבי

נים בניווט, אחריות ומנהיגות, תוך מתן כבוד 
לזולת ולהורים".

ההופעות  על  גם  סיפרו  וויקטוריה  טלי 
כמו  המשלחת,  חברי  צפו  שבהן  האותנטיות 

ריקודים ופולקלור.
באתיופיה התיירות משגשגת. הרבה תיירים 
אף מבקרים באוניברסיטאות בגונדר ובאדיס 

אבבה, וגם המשלחת מהכפר ביקרה שם.
תענוג  מהממות.  במדינה  הטבע  שמורות 

־לראות את הכוכבים בשמיים )מראה נדיר בי
־מינו(, הקופים מסתובבים חופשי, עצים עתי

קים עם שורשים עתיקים של 2,000 שנה.
משמ עם  יפהפה,  מסע  היה  זה  ־לסיכום, 

עות גדולה. שתי המורות מקוות לנסוע שוב 
קהילות  לבין  ישראלי  נוער  בין  ולהפגיש 

יהודיות.
הלוואי...

"אפשר לקנא בחינוך המצויין" 
משלחת מנהלים ותלמידים מכפרי נוער יצאה למחוזות היהודיים באתיופיה <<< הם נחשפו לתרבות מרשימה, מנומסת, 

אחראית ומחוייבת <<< הרושם הוא שהיהודים שם אינם יודעים לכעוס, אומרות טלי וויקטוריה, חברות המשלחת

המסע שלא 
נשכח לעולם
אם אתם לא שומעים את 

השקט ביערות, אם אתם לא 
רואים בעיניים את הנעליים 

המסודרות בערימות, את הררי 
השיער והמזוודות, אם אתם 
לא מרגישים את הקור החודר 

- אתם לא באמת יכולים 
להבין. מסע אל ארץ החושך 

 מאת דר מגל, י"ב/5
| ידיעות הכפר הירוק

־עבר כבר חודש לערך מאז נסיעתנו לפו
לין, והצמרמורת עדיין לא חלפה. אולי היא 

לא תחלוף לעולם.
הנסיעה היתה חוויה שבעיניי, ואני בטוחה 
שגם בעיני שאר חבריי למשלחת, לא תישכח 

לעולם.
עצב,  אחד.  בשבוע  רגשות  הרבה  כך  כל 

־צחוק, גאווה, כאב, הקור החודר והנורא מהס
ביבה, מול החום שקיבלנו והענקנו אחד לשני.
־ביקרנו במחנות רבים, במפעלי הרצח, בי

ערות בהם הסתתרו היהודים, וחלקם אף נורו 
שם למוות. זה לא היה עוד סיפור, זה היה מראה 

היסטורי - אמיתי וכואב.
כשביקרנו באושוויץ, במשרפות, בצריפים 
הרעועים בהם חיו אחינו היהודים, ראינו לנגד 
עינינו את חוסר האיכפתיות דולף מהקירות, 
את קור הרוח והאטימות של אדם אחד לאחר. 

־ראינו ושמענו את זה בסיפורי הזוועות, שסו
הצוות  ידי  ועל  הקבוצה  מדריך  ידי  על  פרו 

והתלמידים.
החוויה היתה קשה. קשה ומעוררת.

שהפכו  רגעים  במסע,  שיא  רגעי  כמה  היו 
את הביקור במחנות למרגש אף יותר: הטקסים 
והעבודה, תחושת  במחנות הריכוז, ההשמדה 
וגם  מהכפר  גם  המשלחת,  חברי  של  הביחד 
על  ישראל  דגלי  הנפת  אחרים.  ספר  מבתי 
אדמות הרצח ההן, התקיעה בשופר, שהידהדה 
ליד  בטקסים  בצריפים,  ביערות,  כל  באוזני 

המצבות... והקור. 
אחרי  באושוויץ.  שלנו  הטקס  את  ערכנו 
טקס הקראת השמות המצמרר, שערכנו באחד 
מצריפי המחנה, עברנו לצריף אחר בו ערכנו 
טקס לכל המשלחת. היה קר כמו שלא ניתן 
לתאר. כולנו פשוט קפאנו, אבל זה מה שגרם 
לטקס, למנגינות ולשירים, לחדור עמוק יותר 

לנשמה.
יותר  מבינה  אני  לאחור,  מסתכלת  כשאני 
ויותר שאם אתם לא שם, אם אתם לא רואים 

־את המראות האלו בעיניים, אם אתם לא שו
מעים את השקט החרישי ביערות, אם אתם לא 
מרגישים את הקור החודר - אתם לא באמת 

יכולים להבין. 
נתפס.  בלתי  כמעט  זה  חודש,  כבר  עבר 
הצמרמורת  תחושת  חקוקים.  הזיכרונות  אך 
שליוותה אותי לאורך כל המסע - כששרנו את 

־"התקווה", כששמענו את תקיעת השופר בי
ערות ובטקסים, כשביקרנו בהר האפר, הבכי, 
הררי  בערימות,  המסודרות  הנעליים  מראה 

השיער והמזוודות - התחושה עדיין קיימת. 
היא מלווה את הזיכרונות הללו תמיד.

חייבים להנציח.  חוויה שחייבים לעבור.  זו 
חייבים לזכור.

האוכל לא היה להיט בכלל )חמאה 
זה המרכיב המרכזי באוכל הגרמני(. 

כשהגרמנים יבואו לארץ, אנחנו 
נראה להם מה זה אוכל אמיתי

היה קשה להסתגל, אבל גם היה קשה להיפרד. היודניקים בלייפציג
יחד על ספסל הלימודים

עדיין מחכים לעלות לישראל

ניפגש בארץ בעוד חצי שנה

פר
הס

ת 
בי

 ל
רך

בד
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בוקר אחד, עם תחילת 
תל  - עמדנו  ־האביב, 

 - בפנימייה  ט'  מידי 
נרגשים ומדיפים ניחוח 

קל של קרם הגנה.
חי מזוודות,  ־מוקפים 
־כינו לאוטובוסים שיסיעו אותם לטיול הש

נתי. אחרי כשעה יצאנו משערי הכפר, בדרכנו 
לנחל ארבל. עברנו מסלול של הרים וגבעות, 
־מהם יכולנו לצפות בנופים המדהימים של הצ

פון.
חשבנו  לא  ח',  בכיתה  שהיה  הטיול  אחרי 
שעוד אפשר להפתיע אותנו, אבל הטיול השנה 

־היה מהנה מאוד, ושילב למידה על אתרים מע
ניינים, גיבוש חברתי ושהייה עם חברים. 

־באוטובוס היתה אווירה שמחה. אכלנו חטי
ונהנינו  נעים(  פחות  )קצת  שירים  שרנו  פים, 
ממשחקי המדריכה שלנו. כשהגענו להר ארבל 
והתחלנו לטפס עליו, ראינו את המערות שבהן 
מנהרות  ביניהם  וחפרו  החשמונאים  התחבאו 

ומעברי סתרים.
במהלך המסלול למדנו להבדיל בין כלנית, 

־פרג ונורית, בזכות סיפור קליל ומשעשע )לכ
נוצצים  כותרת  עלי  לנורית  לבן,  צעיף  לנית 
ולפרג יש סימנים שחורים(. המדריך גם סיפר 

לנו על המלך הורדוס, שנלחם ממש שם.
אחרי המסלול עצרנו לעוד ארוחת בוקר, למי 
שלא הספיק, והמשכנו צפונה לכיוון חמת גדר. 
־כשהגענו, איפשרו לנו להסתובב באופן חו

)ואפילו  ציפורים  תנינים,  ראינו  במקום.  פשי 
טווסים!( וחיות נוספות, שלא רואים בכל יום. 
וגם, נחנו מהיום הארוך: טבלנו במרחצאה של 

מים חמים ונהנינו מאוד.
תל  לאכסניית  הגענו  בערב  שבע  בסביבות 
חי, מצחינים מגופרית. התקלחנו ואכלנו ארוחת 

ערב. והופ, כיבוי אורות בחצות.
השכם בבוקר התעוררנו מקריאות ההשכמה 
של מורינו היקרים, שלוו באקדחי מים ומתיחות 

והתא התלבשנו  משטרה!".  "לפתוח,  ־בסגנון: 
רגנו בזריזות, אספנו את כל חפצינו, ומיהרנו 

לארוחת הבוקר.
לאחר ששבענו, נסענו לבית הקברות שבין 

תל חי לכפר גלעדי, שם נקברו נופלי תל חי 
וחללי מלחמת לבנון השנייה.

 במתחם למדנו על חייהם של תושבי תל חי, 
־על היותם באמצע המאבק בין התושבים הער

ביים בקריית שמונה לבין הכוחות הצרפתים. 
־לאחר שצפינו בפסל "האריה השואג" המפור

סם, צעדנו לחצר תל חי.

בהמשך, יצאנו למסלול בבניאס )במקור נחל 
חרמון( וצפינו במפל הנפלא, שזרם וקירר את 

האוויר החמים.
פחיות  )בתפריט:  צהריים  ארוחת  לאחר 
חזרנו  וטרופיות(,  פסטרמה  לחם,  שימורים, 
לאוטובוסים, עייפים אך מרוצים, ומשם נסענו 

בחזרה הביתה, לכפר הירוק.
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י', הגעתי למ ־אחרי הטיול השנתי של 
הלי ברורה:  ־סקנה 
מייגעת בחום  כה 
מה  זה  אימים, 
טיול  שעושה 

שנתי לכיף.
של  הטיול 

שיכבה י' התקיים השנה בגליל.
בנחל  ביקרנו  הראשון  ביום   
נוף מרשים. למדנו  וראינו  יצפור, 
מהמדריך איך להבדיל בין הכלנית, 

על  סיפור  בעזרת  והפרג,  הנורית 
שלוש בחורות, שמתכוננות לפגישה 

עם הנסיך. 
מבריכות  באחת  ביקרנו  מכן  לאחר 

הרחצה שבגליל. זו היתה הזדמנות טובה 
להתרענן אחרי ההליכה המייגעת. 

לעבר  לאוטובוסים  עלינו  מכן  לאחר  מיד 
גבול ישראל־ירדן. שם שמענו הסברים על הגבול, 

סיפורים ומצגת על תקופת ההתיישבות, תחנת המים 
שפעלה  הרכבת  ותחנת  ישראל  בארץ  שהוקמה  הראשונה 

באיזור.

לאחר המצגת התיישבנו על הדשא, ומדריך 
של האתר סיפר לנו כמה סיפורים על כ"ט 

בנובמבר והקמת מדינת ישראל.
הלי היה  לדעתי,  כיפי,  הכי  ־החלק 

טוב  נחמד עם אוכל  לה במלון. מלון 
טלוויזיה  ראינו  נחמדים.  וחדרים 
והסתובבנו בחדרים של אחרים, עד 
שהגיעה שעת כיבוי אורות )ואפילו 

לאחר מכן(. 
כמה  במשך  נסענו  השני  ביום 
שעות לעבר הר הגלבוע. התאספנו 

־בנקודת תצפית מרוצפת שיש, קי
בלנו הסברים ויצאנו לדרך, הליכה 

־מייגעת בחום אימים - ותמיד בע
נתקלנו  הטיול  במהלך  ואגב,  לייה. 

בעדר פרות. 
לר הגענו  הליכה,  של  שעות  ־אחרי 

ארוחת  את  אכלנו  האוטובוסים,  חבת 
הצהריים ומשם המשכנו הביתה. בדרך חזרה 
כולם היו עייפים, אז הנסיעה לכפר היתה שקטה 
)או כמו שהמורים אומרים: "החלק הכי כיפי בטיול 

השנתי"(.
בשורה התחתונה, נהנינו והפסדנו לימודים. אני כבר מח־

כה לשנה הבאה.

איך הצליחו המורים להעיר אותנו השכם בבוקר ולמה הסרחנו מגופרית 
<<< חוויות מהטיול השנתי של ט'

"לפתוח, משטרה!"

גם כיף, גם היסטוריה, גם ריח של גופרית. הטיתניקים בצפון

ה
שיגר

ם 
שוברי

גם תלמידי ז'-ח' יצאו לטיולים שנתיים ברחבי הארץ

כמה   שיותר חם, יותר   כיף

יער של 
אבנים

מדהים, מה שאפשר לעשות 
־מאבנים – בכך נוכחנו במה

ופיקניק,  משפחות  טיול  לך 
שאירגנו לנו ביער בן שמן.

היער,  של  בחלק  התכנסנו 
שנקרא דרך החשמל – על שם 

־קו החשמל שעובר מתחת לאד
מת האיזור. אחרי ארוחת בוקר, 
והתבוננו  הדרך  לאורך  טיילנו 
בפסלי אבן, שעוצבו וגולפו בידי 

אמנים שונים.
הפסלים היו עשויים מאבנים, 
בניית  לשם  מהקרקע  שהוצאו 
השתדלו  האמנים  החשמל.  קו 
להשאיר את האבן כמה שיותר 
בצורתה המקורית, ולא לשנות 

־אותה לגמרי. הפסלים היו מע
מסתו קצת  ולפעמים  ־ניינים, 

ריים. 
לאחר מכן, יהודה אשל, אבא 

־של אחד הילדים מכיתתנו, הפ
־עיל את הילדים וההורים בפעי

לויות יצירה שונות: חריטה על 
של יצירת  )אלומיניום(,  ־חמרן 

טים לחדרים, בניית עץ מחוטי 
ברזל, חרוזים ועוד.

סדנת  את  שסיימנו  אחרי 
הלכנו למקדש תאיל־ היצירה, 

ידידותית  כמחווה  שנבנה  נדי 
־של תאילנד לישראל. הסתכל

נו על המקדש מבחוץ. הוא היה 
מרהיב ויפה, והצטערנו שבאותו 

יום לא ניתן היה להיכנס אליו. 
לפיק נשארנו  הטיול,  ־בסוף 

מהנה.  מאוד  היה  המפגש  ניק. 
עוד  להיות  שימשיכו  נקווה 

־פעילויות כאלו בכיתתנו ושכו
לם ישתתפו בהן.

דורון סיוון,  ח'/2

 מאת נטע רוטשטיין, י'/3 
| ידיעות הכפר הירוק

־נבחרות המועדון הבית ספרי בניווט הש
תתפו בגמר הארצי וזכו בהישגים מרשימים:

<<< נבחרת הבנות של ז'-ח' זכתה במקום הרא־
שון - והן אלופות ישראל בניווט.

נבחרת הבנות של ט' זכתה במקום השני   >>>
- והן סגניות אלופות ישראל.

במקום  זכתה  י'-י"ב  של  הבנות  נבחרת   >>>
הראשון - והן אלופות ישראל.

<<< נבחרת הבנים של ט' זכתה במקום השני - 
והם סגני אלופי ישראל.

<<< נבחרת הבנים של י'-י"ב זכתה במקום הר־

ביעי. 
־המועדון הבית ספרי פועל זה חמש שנים, וחב
־ריו לומדים בשיעורי הבחירה איך מנווטים, מב

צעים תרגילי ניווט בכפר ומשפרים את הכושר 
הגופני. בפעילות משתתפים כ־50 תלמידים. 

המאמן הוא עודד ורבין, ומנהל המועדון - עדי 
גל.

היודניקים בשטח

אלופות בניווט



בבוקר יום שישי חמים וזיווני של 
תחילת הקיץ, בכ"ג אייר תש"ע, 
הכפר  מוזיאון  לראשונה  נפתח 

הירוק.
השמש זוהרת, האוויר ממלא את 
ריאותינו ריחות זבל וחציר, ובלבנו 
התרגשות מהפגישה עם עובדי הכפר הוותיקים: מו־

רים, מנהלים מדריכים. 
"אח פגישה שכזאת! זה רק פעם בשנים דורות, מה 

נשמע? איך הולך? אהלן! זה את זה לא ראינו מזמן".
אלדר,  עדי  בדבריו  פתח  ערוכים,  שולחנות  ליד 

דירקטו־ ויו"ר  כרמיאל  העיר  ראש 
ריון הכפר הירוק. הוא העלה זיכרונות 
מימיו כתלמיד, וסיפר על האיש שרצה 

בחזונו להקים כפר נוער ייחודי.
החזון היה על מקום בו חברת הנע־

חייה,  את  להנהיג  תוכל  והנערות  רים 
תהיה עצמאית לפעול באחריות בתחומי 
הפעולה אותם תיטול על עצמה: בענייני 
ללא  ותרבות,  חברה  לימודים,  עבודה, 

התערבות המבוגרים.
בערכי  מתגאה  הוא  הכפר  של  כבוגר 
החבר־ והמעורבות  החברות  הדמוקרטיה, 

תית, עליהם חונך בכפר, ועל התפקיד אותו 
קיבל מידיו של מנהלו הנערץ, גרשון זק, 

אשר התווה את מסלול חייו.

מנהל הכפר, ד"ר קובי )סיסקו( נווה, 
הכריז: "המוזיאון ייקרא על שם גר־
שון זק, מנהלו הראשון והמיתולוגי 
על  סיפר  הוא  הירוק".  הכפר  של 
ועדות  הנוער:  מוסדות  של  כוחם 
ועדת  הנוער,  מזכירות  הקבוצה, 
הבוגרים, שדיוניהן  וועדת  לנוער  הדין  בית  המשק, 
והחלטותיהן העצימו את היכולות של החניכים, את 
העזרה ההדדית, את החברות האמיתית ואת המעו־

רבות החברתית.
גם המסורת התרבותית של "תוכנית העשר", של 
קבלת השבת ושל החגים, שהחלה בימים הראשונים, 

מיושמת עד היום. 
גרשון זק היה איש החזון והמבצע של כל ההתחלות 
האלה. חזונו - הרוח הדמוקרטית, היזמות, החדשנות 

והאומץ – הם המורשת העוברת מדור לדור.
הגיעה עת מתן זרי הפרחים לתמה, אלמנתו של 

גרשון זק, ליעקב בוצ'ן על הספר "ירוק עד, 60 
שנה לכפר הירוק" ועל עיצוב המוזיאון.

 גם עומר, איש התחזוקה והאחראי לשיפוצים 
התכבד בזר, ולכל העוסקים בהקמת המוזיאון, 
נאמרו דברי תודה: לאביבה זק על עזרתה, לח־
ברי ועדת ההיגוי: נאוה דבש, אילן בשור, ויקטו־

ריה, שמעון ברק, ציון ולאבי תירוש על המצגת 
היפה, ותודה אחרונה למ־

פיק הספר, סטודיו "כתר".
משפחת  אחרי  המוזיאון,  אל  צעדנו  עתה 
זק, על ילדיה ונכדיה, ובראשם מי שהיתה אם 
הבית הראשית לפני 60 שנה, תמה זק, ולצי־

דה קרובת המשפחה יולי תמיר, שרת החינוך 
לשעבר. 

הישן,  החליבה  במכון  השוכן  המוזיאון, 
שינה פניו לחלוטין ועתה הוא מאוכלס במ־

סמכים ישנים, תמונות ראשונים של מנהלי 
הכפר, של מנהלי בית הספר, של מנהלי הפ־

נימייה ושל מנהלי המשק לדורותיהם. ניתן 
לדפדף במצגת תמונות מורים, תמונות בית 
הספר לאורך השנים, פעילויות ואירועים. 
בנוסף על כך, מוצג במקום סירטון יפהפה 

מההיסטוריה של הכפר.
ושוב, יוזמה חיובית ויצירתית יוצאת מבית היוצר 

החדשני של הכפר הירוק. 
נאוה ואברהם הורוביץ, 
מורים בכפר בעבר
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במנהרת הזמן 
אל הכפר הירוק

הספר "ירוק עד" מאפשר לנו הצצה נדירה אל 
החיים בכפר הירוק לפני חצי מאה שנים <<< וגם 
ההווה המפואר לא מקופח <<< יום אחד, בעוד 
כמה שנים, תדפדפו בספר הזה ותזילו דימעה

לאוניד גנקין | ידיעות הכפר הירוק

הספר המרהיב "ירוק עד", המוקדש לחגיגות 60 שנה 
להיווסדו של הכפר הירוק, יצא לאור לאחרונה.

זהו ספר בן כ־200 עמודים, המכיל זכרונות מהע־
בר, כתבות על הכפר, דברי מורים, תלמידים ובוגרים, 
תמונות ועוד. יעקב בוצ'ן, אחד מבוגרי הכפר הירוק, 

שעבד פה במשך מספר שנים, ערך ועיצב את הספר.
חלקו הראשון של הספר – "מאז ועד היום", מסכם את דרכו של הכפר מאז 
הקמתו ועד היום, תוך התבססות על זיכרונות של בוגרים ועובדים, ראיונות 
ושיחות. אנשים רבים מספרים על הכפר והחיים בו, כפי שהם היו לפני כמה 
עשרות שנים. חשיבות מיוחדת, לדעתי, יש לתצלומים, הכלולים בחלק זה. 
הם מרתקים מאוד, ומאפשרים לנו, תלמידי הכפר כיום, להביט אל העבר 

ולראות כיצד ניראה המקום לפני כחצי מאה. 
בחלק השני של הספר – "מנהיגות ויזמות סביבתית בראייה בינלאומית" 
– מסופר על ייחודו של הכפר בהיותו בית ספר ניסויי למנהיגות סביבתית. 
כאן יש סקירה של פעילות הכפר במסגרת מעמדו כבית ספר ניסויי, כולל 
מחנה הנוער הבינלאומי, שהתקיים השנה לראשונה, השולחן העגול עם טוני 

בלייר ועוד.
נוכל לראות סיכום של  הספר ממשיך עם "מפעל חילופי הנוער". פה 

מפעל משלחות חילופי הנוער עם בתי ספר מחו"ל, המנוהל על ידי חדווה.
החלק הבא - "תלמידים מספרים – לימודים, עבודה וחברה" – הוא אחד 
החשובים בספר. כלולים בו תיעודים של חיי הכפר בשנים האחרונות ממש, 
כאשר הכל מסופר מפי התלמידים עצמם, בלי שדבר נכתב בידי מבוגרים. 

יש כאן כתבות מעיתון הכפר, מכתבים של תלמידים, ראיונות וברכות. כל 
ההיבטים השונים של החיים היומיומיים בכפר, מוצגים כאן. 

מסופר כאן על המגמות השונות, על הפנימייה ועל תלמידי החוץ, על 
השכבות הצעירות והבוגרות, על העבודה במשק ועל פעילויות התנדבות. 
בקיצור, על כל מה שאנו חווים בזמן לימודינו בכפר הירוק. ואני בטוח, שע־

בור התלמידים חלק זה יהיה מרתק במיוחד, שכן רבים מהם יוכלו למצוא כאן 
תמונות שבהן הם מופיעים, וכתבות שבהן שמם מוזכר.

החלק האחרון, "על הכפר הירוק היום", מכיל דברי מורים ועובדים על 
הכפר הירוק, כפי שהוא היום. הספר מסתיים בטקסט מקורי של נוי קוגמן 

- "לקחו משהו שיישאר איתם. כמוני".
לי יש קשר מאוד מיוחד לספר הזה, שכן אני מרגיש ממש חלק ממנו. שמ־

חתי לראות, שנכללו בו מספר תמונות וכתבות שלי, ואני יכול לומר בגאווה, 
שהשארתי בו חותם אישי. 

זכיתי להיות במחזור, שמסיים את לימודיו בכפר בשנה זו. ראיתי וחוויתי 
בעצמי את השינוי, שעבר הכפר בשנים האלה, את הצמיחה וההתפתחות, 
והנה כל זה מונח מולי בתוך הספר הזה. אני מרגיש, במידה מסויימת, שכל 
שנותיי בכפר הירוק )רק 6, שזה מעט, ביחס למורים, שמלמדים פה יותר מ־

20 שנה( וכל מה שעבר עליי במקום הקסום הזה, מסוכם בספר.
ספר נוסף, שיצא בסימן חגיגות ה־60, הוא "במרחב הירוק: תלמידים יוצ־
רים". בשנים האחרונות מתקיימות בכפר תחרויות שירים וסיפורים, צי־

לומים ועוד. כל התוצרים של התלמידים כלולים בספר הזה. פשוט מדהים 
לדפדף בו ולראות כמה התלמידים שלנו יצירתיים.

 תוכלו לראות כאן ציורים וצילומים, שירים, סיפורים ואף מסיכות וסמ־
לים – כולם פרי יצירתם של תלמידי הכפר הירוק.

אני רואה בספר ה־60 אבן דרך משמעותית מאוד בתולדות הכפר. לפי 
דעתי, זהו ספר חובה עבור כל תלמיד בכפר. הוא בהחלט מהווה מזכרת, 
שנדפדף וניזכר בה בשמחה בעוד כמה עשרות שנים, ולא פחות חשוב, הוא 

מאפשר לנו הצצה קטנה אל העבר של הכפר. 

<<< 60 שנה לכפר הירוק <<< 60 שנה לכפר הירוק <<< 60 שנה לכפר הירוק <<< 60 שנה  הירוק  לכפר 

11 ק  ו ר י ה ר  פ כ ה ת  ו ע י ד י  * ק  ו ר י ה ר  פ כ ה ת  ו ע י ד י  * ק  ו ר י ה ר  פ כ ה ת  ו ע י ד י

 >>> הירוק  לכפר  שנה   60  >>> הירוק  לכפר  שנה   60  >>> הירוק  לכפר  שנה   60  >>> הירוק  לכפר  שנה   60

מוזיאון הכפר הירוק מציג את הרוח הדמוקרטית, החברות והאומץ – 
המורשת של מנהלו הראשון והמיתולוגי, גרשון זק, העוברת מדור לדור

החזון היה על 
מקום בו חברת 

הנערים והנערות 
תוכל להנהיג 

את חייה, תהיה 
עצמאית לפעול 
באחריות, ללא 

התערבות 
המבוגרים

אביבה ותמה זק בדרך

מנהל בית הספר לשעבר עודד זיו, ורעייתו מתרשמים במוזיאון - חולדה רוזנטל (מימין), 

עם סיסקו מנכ"ל הכפריעקב בוצ'ן (משמאל) 

נועה (מימין), בתו של גרשון זק, עם פרופ' תמיר

גרשון גפן, מראשוני מורי הכפר הירוק, בן 91, שלח לנו מכתב אישי
המורים  מראשוני  היה  גפן  גרשון 
בכפר. היום, בגיל 91, ולרגל חגיגות 60 

שנה לכפר, הוא כותב לתלמידים.
'כל  טוענת:  נפוצה  עממית  "אמירה 
הקודם זוכה'. אשריכם כי זכיתם לקבל 
את שנת ה־60 לקיומו של הכפר בסבר 

פנים יפות.
מאז  וחודשים  שבועות  לימים,  ובערגה  עונג  רווי  "בלב 
1950, דרך מלחמה עקובה מדם )כלוחם בגרמניה הנאצית, 
חייל וקצין ונכה מלחמה ב"צבא האדום" בחזית( ובעומדי בלב 
קרוע, ואין ולו דמעה אחת, כי חרב מעיין הדמעות, באלם 
פה ובהתרוקנות כל מחשבת שכל, על קבורת אחיי היהודים 
– בהם גם הוריי, קרובי משפחתי, עמי היהודי, שנהרג ונטבח 
בשואה האיומה בתולדות עמנו, הנודד הנצחי – המפוזר והמ־

פורד בגלותו – עד הגיעו לארץ. 
"אחרי תלאות ופיתולי גורל מתעתע, בדרך לא דרך, הג־
עתי לארץ חלומותיי – ארץ ישראל – בטרום הקמת מדי־

נת ישראל. ב־15 במאי 1947, שנה לפני צאת הבריטים מן 
הארץ.

"בלימודיי הגבוהים השתלבתי כמורה ומחנך בכפר הנוער, 
שעקב המצור פונה לכפר ויתקין, ולאחר שנתיים של הוראה 

והדרכה, בהשפעת אחי, מנהל בית הספר ומרכז הנוער.
"כשקיבלתי את עיתונכם 'ידיעות הכפר הירוק', שחלקו 
בק־ לא עצרתי   – להקמתו  60 שנים  במלאת  מוקדש  היה 

ראי את העיתון. נוטעי נטיעתו הראשונות ושותלי שתיליו 
של החינוך, שהודות להם ורק לעמלם – חי ומתפתח העץ 
– "הכפר הירוק" ומניב פירותיו. אומנם נישא אני על פני יונה 

צחורה לימים ההם בהיותי מורה ומחנך.
"אל תראוני, יקיריי, שהרביתי לכתוב על עברי כמורה וכ־

מחנך, לאחר שנכנסתי לפני שנה בשערי העשור העשירי של 
חיי, ובחג החנוכה השנה מלאו לי 91 שנים.

"והרי אני לא רק זקן, אנוכי 'בא בימים'. ובמה אוכל לב־
רככם.

"מתלמידי עליית הנוער ועד ממשיכיה: ד"ר קובי נווה, 
המורים, המחנכים, המדריכים והעובדים הנאמנים, והעיקר 

התלמידים והתלמידות: חיזקו ואמצו – תחזקנה ידיכם,
"ממני, ידיד כנה לכפר הירוק".

גרשון גפן

סביב שולחנה של תמה, 

אלמנתו של גרשון זק האגדי

אשריכם, זכיתם

כרמיאל, בוגר הכפר עדי אלדר, מכבדים בנוכחותםשרת החינוך לשעבר, פרופ' יולי תמיר, וראשי עיריית 

בדרכו של זק
לאוניד עם הספר

גרשון גפן מתארח בכפר, עם דני אשר
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חורפי,  שבת  בבוקר 
נהדר,  אוויר  במזג 
משפחות  השתתפו 
רבות, ובהן תלמידים, 
בוגרי הכפר ואחרים, 

בצעדת הנרקיסים.
הכפרי  המרחב  בשבילי  החלה  הצעדה 
הירוק, לאורך חמישה קילומטרים,  בכפר 
בהם ניתן היה לראות את המשק החקלאי, 
הפקאנים,  מטע  המים,  באר  אחיה,  נחל 
החורף,  ובריכת  לתנשמות  קינון  תיבות 
בה נהנו הילדים והבוגרים כאחד, במסלול 

רטוב. 
כמובן שבמרכז עמדה שמורת הנרקיסים, 
הנמצאת בין נתיבי איילון לפי גלילות, ובה 

פורחים בעונת החורף נרקיסים יפהפיים, 
נתנו  המסלול  לאורך  וכלניות.  חמצוצים 
תלמידי הכפר הסברים למבקרים, והפגינו 
ידע רב, אותו הם העבירו בצורה מעניינת.

השנה הושם דגש מיוחד על שימור עמק 
הנרקיסים, כיוון שרוצים לשנות את ייעוד 
הכפר  תלמידי  ציבורית.  לבנייה  זה  שטח 
הירוק פועלים רבות לשימור עמק הנרקי־
סים, וזאת במסגרת היותו כפר נוער ניסויי 

למנהיגות סביבתית.
הנרת־ רבות,  משפחות  לראות  נהניתי 
עמק  לשימור  העצומה  על  וחותמות  מות 
הנרקיסים. מי ייתן, וגם בשנים הבאות נמ־

שיך במסורת.
דין יעקובי, ז'/8

להציל את הנרקיסים
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צילומים: בני פרדה
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ז'/6,  שלנו,  הכיתה 
הירוק  בכפר  אירחה 
עיוורים  של  צהרון 

ולקויי ראייה.
חמו ילדים  ־עשרה 

עד  א'  בכיתות  דים 
ג', הגיעו אלינו במוניות. כיוונו אותם אל 

מרכז המבקרים, שם אירגנו ארוחה קלה.
הכרנו את הילדים והתיידדנו איתם, ואז 

־הגיע טרקטור, שאיתו נסענו לפרדס האש
כוליות. 

הילדים מאוד התלהבו ומיד רצו לטפס 
על העצים ולקטוף אשכוליות. 

־כשלכולם כבר היו הרי אשכוליות בי
בחזרה למרכז  עלינו על הטרקטור  דיים, 

המבקרים.
החמורים  הסוסים,  את  ליטפנו  לסיום 
והעיזים, ונפרדנו מהם בנגינה של ילדים 

מהכיתה.
מקווים  ואנחנו  נהנינו,  כולנו  כיף,  היה 

לעוד הרבה פעילויות כאלו.
נעמה רותם, ז'/6

החברים העיוורים שלנו
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 שיר גולדובסקי, י'/6
| ידיעות הכפר הירוק

חג  יודעים,  שכולם  כמו 
מושקע  חג  הוא  פורים 

מאוד בכפרנו.
־בכל שנה מתנדבים תל

את  לערוך  וי"ב  י"א  מידי 
ההכנות והפעילויות לחג.

בכל יום בשבוע שלקראת פורים יש פעילות 
כיפית אחרת, שבאמת נותנת לנו הרגשה של 

בית ושל גיבוש קבוצתי.
שבו  הירוק,  האוסקר  ערב  התקיים  בשישי 
הי"בניקים העלו מופע חיקויים מוצלח ומצחיק 
במיוחד של אנשי הצוות והחניכים בפנימייה. 

־אחר כך הוצגו כל הקליפים של הקבוצות בנו
שא ההוויי של הקבוצה.

בתחילת השבוע היה ערב סרט. הקרינו את 

פינקו  מי"א  והחבר'ה  כבוד"  חסרי  "ממזרים 
אותנו בצמר גפן מתוק, ברד ועוד.

תחרויות  ערב  היה  נמשך.  פורים  ופסטיבל 
והישרדות בין הקבוצות, שהעלו את רמת הכיף 
וגרמו לכולם להתחרות ולשחק במשחקים לא 

־שיגרתיים. גם מגמת המוזיקה השתתפה וסיפ
קה הופעות מעולות. 

ביום הנשף כולם לבשו תחפושות מגוונות: 
היה קלף, גמד גינה, מלאך האופל, אישה רבת 

פנים ועוד. מקוריות לא חסרה שם.
ירד גשם, אבל אף אחד לא נתן לזה לקלקל 

לנו את השמחה ואת האווירה הצבעונית. 
האוכל היה חגיגה בפני עצמה. לאורך הנשף, 
שנמשך לתוך הלילה, היה מזנון מתוקים ואוכל, 

שהשתנה והתמלא במהלך הריקודים. 
באמת כל הכבוד לחברה משכבות י"א וי"ב, 

־שהפכו את ימי הפורים לתקופה משמחת, כי
פית ויפה בבית הספר. 

חבל

 אולי 
 קר

לכם 
ברגליים?

"יזמים  קבוצת  חברי 
צעירים" השתתפו ביריד 
"רננים"  בקניון  מכירות 

ברעננה.
צעי "יזמים  ־פרוייקט 

תלמידי  בין  מפגיש  רים" 
־כיתה ט' לבין מנחים עס

יוזמים מוצר  קיים, וביחד 
לתכ צריך  אותו   – ־חדש 

לייצר  לשווק,  לעצב,  נן, 
– וכמובן, למכור.

שאותו  המוצר  השנה, 
"שמי הוא  ליזום  ־מנסים 
־חם". בתחילת השנה עשי

וחשבנו  מוחות  סיעור  נו 
על זה שלהרבה אנשים קר 

ברגליים בלילה.
חשבנו על פיתרון: מין 
אשר  מפליז  גדול  "כיס" 

יתחבר לשמיכה. 
אותו,  תיכננו  כבר  מאז 
אותו  ושיווקנו  יצרנו 
גם  המכירות  וביריד   –

מכרנו אותו.

דניאל דנון, ט'/2

מתגברים על מכשולים

חג לאילנות
בט"ו 

בשבט, כמיטב 
המסורת, יצאנו 

לנטיעות ברחבי הכפר 
<<< מעניין מה יצמח 

לנו בעתיד

מסיכות, לא רק בפורים
־יום היצירה השנתי של מגמת האמ

נות הוקדש השנה למסיכות.
־תלמידות המגמה מכיתות ז'-ח' עי
־צבו מסיכות שהכינו מראש, מתחבו

שות גבס, ששמו על פניהן.
־המורה ענת הכינה לנו מסיכות מת
־בנית גבס ואנחנו צבענו ועיצבנו אותן. עיטרנו את המסי

כות באמצעות צבעים, נוצות, אבנים צבעוניות ועוד.
בעבודתם,  מרוכזים  היו  כולם  נעימה,  היתה  האווירה 

והשקיעו מאמץ רב בהכנת המסיכה שלהם.
בסיום יום היצירה, רוכזו המסיכות לתצוגה על השולחן 

המרכזי במעבדת הפוטושופ.
מורות המגמה - גלילה, ענת, רחל ותמי – אירגנו את 
היום המיוחד הזה, ואת התוצאות אתם יכולים לראות כאן 
הדר רביב, ז'/8 בתמונות.  

ז'/6 מציגה את פרוייקט המנהיגות בפני שכבות ז'-ח'
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ההצגה "הקמצן" של מולייר עלתה 
על הבמה שלנו במסגרת "תוכנית 

10" בכפר הירוק.
מדי  מוצגת  התוכנית  במסגרת 
ילדי  הם  שמשתתפיה  הצגה,  שבוע 

הפנימייה.
"הקמצן" של מולייר עוסקת באדם מבוגר, שאין דבר 

שהוא אוהב יותר מכסף.
־לקמצן יש בן ובת, שניהם מצאו את אהבת חייהם וש

ניהם פוחדים מתגובת אביהם. הבת מאוהבת במזכיר של 
האב, והבן מאוהב באישה אשר במהלך ההצגה מתגלה, כי 

היא עתידה להיות אמו החורגת.
נוצר ויכוח בין האב לבנו, והטבח מנסה להשכין שלום. 
כדי למצוא חן בעיני כולם, הטבח מטעה את כולם, וגורם 
להם לחשוב שהעניין טופל. וכך, ניסיון השכנת השלום 

המיועדת  הבת,  משעשעת.  טעויות  לשרשרת  מוביל 
עם  בסתר  ומתחתנת  בורחת  לה,  ששודך  עשיר  לאדם 

המזכיר. 
־בסוף ההצגה מתגלה סוד: האדם המבוגר ששודך לנע

רה, הוא אבי המזכיר וגם אבי בחירת ליבו של בן הקמצן, 
אשר הופרדו בסערה בים ולאחר שנשטפו לחוף, לא ידעו 

זה על קיומו של זה.
־אבל יש סוף טוב לסיפור. כל אחד מילדי הקמצן מת

חתן עם בחיר ליבו, האב מוצא את ילדיו ואשתו, והקמצן 
- נשאר עם הכסף האהוב שלו.

ההצגה היתה מצחיקה, והשחקנים היו מוכשרים מאוד. 
־הם אומנם עבדו קשה מאוד לקראת ההופעה, אבל התו

צאות היו מרשימות ביותר. הנה לכם סיבה למה להגיע 
ל"תוכנית 10" בימי שישי בכפר הירוק.

מיטל וולך, י'/1

הקמצן היה עשר!
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התקיים  אדם  הומה  בחדר   
הקונצרט של החטיבה למוזיקה 

־קלאסית, שכלל יצירות בפסנ
תר, צ'לו, ויולה וחליל צד.

היה  מרץ,  בחודש  הקונצרט, 
ברמה גבוהה מאוד וכלל דואטים 
כולם  הקונצרט  בסוף  שונים.  קלאסיים  והרכבים 
לנגנים,  החמיאו  האורחים  ומרוצים.  מאושרים  היו 

ההורים היו גאים בילדיהם וכולם נהנו.
אז איך כל זה התחיל?

בתחילת השנה הוצג חוג בחירה חדש – מוזיקה 
ליפשיץ.  איילת   – המורה  ז'-ח'.  לכיתות  קלאסית 
ראשית היו רק פסנתרנים, אך בהמשך הצטרפו נגן 
הרכבים  הקימה  איילת  בנוסף,  וכינור.  ויולה  צ'לו, 
קלאסיים, שניגנו לאחר שעות בית ספר וכללו גם 

חליל צד. 
על  התאמנו  שני  בימי 
תיאוריה  למדנו  דואטים, 
וכל אחד הציג בתורו סולו. 

־בימי רביעי היו שיעורי פי
תוח שמיעה וניתוח יצירות. 
אני נהנה מאוד מהשיעורים 
ולומד מהם רבות, ואני בטוח 

שכך מרגישים גם השאר. 
הש הקונצרט  ־לקראת 

אינטנסיבית.  עבודה  קענו 
שישי  ביום  נפגשנו  אפילו 
בכפר כדי להתכונן. העבודה 

הקשה היתה שווה את זה. הקונצרט היה פשוט נפלא 
שהידהד  צליל  מכל  ונהנו  התמוגגו  האורחים  וכל 

בחדר. 
כעת, יש לנו בית קטן משלנו. יש בו שני פסנתרים 
ועוד כמה חדרים לאימונים. נקווה שהחטיבה תמשיך 

לגדול, להשתדרג ולהצליח. 
למוזיקה  החטיבה  תלמידי  אנחנו,  זה,  כל  ועל 
קלאסית, מודים למורה שלנו, איילת, על הזמן הרב 

־שהשקיעה בנו. בזכות מאמציה, יש לנו חדרים מש
לנו ופסנתרים איכותיים, והיא תמיד מעשירה אותנו 

בידע ותורמת לשיפור המוזיקה שלנו. 
אנחנו מקווים שנמשיך ליהנות מהנגינה ולהגיע 

לתוצאות, שיגרמו נחת גם לכל מי שמאזין לנו. 
דורון סיוון

 איזה 
קונצרט!

 לבכות ולצחוק 
עם אנה

הספר "מר אל, כאן אנה", מאת סידני ג'ורג' 
הופקינס, עוסק במהות הקיום מנקודת מבטה 

של ילדה בת 5 <<< מומלץ
ילדה  של  ומעשיה  חייה  את  אנה", מתאר  כאן  אל,  "מר  הספר 
קטנה, סקרנית, שובבה וחכמה מאוד, שברחה מביתה ופגשה בפין, 

גבר גדול מימדים, אשר בדומה לה, הוא סקרן ובעל כמיהה לידע.
ספרו של הסופר סידני ג'ורג' הופקינס עוקב אחר עלילותיהם המ־

שותפות של פין ואנה במשך שלוש השנים בהן היו יחד. לגיל שמונה אנה 
לא הגיעה - היא נפצעה בניסיון להציל חתולה קטנה שנתקעה על עץ. 
לאנה היו חיים מלאים וגדושים, בעלי צבע, יופי, ידע ונקודת מבט 

ייחודית רק לה. 
הספר המרגש עוסק במהות הקיום, שאלות פילוסופיות, אמונה, חיים, 

מוות ואלוהים, מנקודת מבטה התמימה של ילדה בת חמש.
הספר מרגש, סוחט דמעות, מעשיר, גאוני ומלהיב. אי אפשר שלא 
ליפול בקסמיה של אנה ולא לחוש הזדהות מוחלטת עם כל אחת מן 

הדמויות בסיפור.
אי אפשר שלא לבכות ולצחוק עם הדמויות, להיקשר אליהן וללמוד 
מהן. אני למדתי מהספר הזה המון על עצמי ועל החיים, שקעתי בתוכו 

והתרגשתי ממנו.
לפניכם קטע מהספר:

"בגיל 5 הכירה אנה את מלוא תכלית ההוויה, ידעה את משמעותה של 
האהבה והיתה ידידה ועוזרת אישית של מר אל. בשנתה השישית היתה 

אנה תיאולוגית, מתמטיקאית, פילוסופית, משוררת וחובבת גינון.
"אם הפניתם אליה שאלה, הייתם זוכים תמיד לתשובה - בבוא הזמן. 
לעיתים היתה התשובה משתהה שבועות או חודשים, אך בסופו של 
פשוטה  ישירה,  ניתנת,  התשובה  היתה  בעיניה,  הנראית  בשעה  דבר, 

וקולעת".
־ואם אתם רוצים לקרוא את ההמשך, הספר מחכה לכם בספרייה וב

חנויות הספרים.
מאיה ארזי, ז'/2

מאת נעמה גורדון | ידיעות הכפר הירוק

־"הנחשול" הוא סרט שראינו בכיתה כשלמ
דנו על עליית הנאצים לשלטון.

־הסרט מתחיל בכך שת
שואלת  בכיתה  למידה 
יודע  לא  שהמורה  שאלה 
לענות עליה. היא שואלת 
שבזמן  להיות  יכול  איך 

־שנהרגו המוני אנשים, הג
רמנים ישבו בחוסר מעש ולא עשו דבר, כאילו 

שלא ידעו מה מתרחש.
לעשות  מחליט  המורה  לשאלה,  בתגובה 
מעשה. הוא מחליט ללמד את תלמידי הכיתה 

־על "כוח דרך משמעת". הוא מראה להם שתל

מידים בכיתות של גרמניה אז, היו כמו חיילים 
ממושמעים.

אבל המורה לא מסתפק בהסברים. הוא רוצה 
שהם ירגישו בעצמם איך הגיעו הגרמנים לאן 
שהגיעו. הוא אומר להם שצריך להקים קבוצה 

בשם "The Wave" )"הנחשול"(. 
לאט לאט הקבוצה הופכת למפלגה, וילדים 
מכיתות אחרות עוזבים את כיתותיהם בשביל 

להשתתף בשיעוריו של מורה זה.
השאלה,  את  ששאלה  ילדה  אותה  אבל 
שהובילה לכאוס הזה, מתחילה לראות שמשהו 

־אינו כשורה. התלמידים החלו להשתמש במפ
לגה כתירוץ להרביץ לילדים אחרים, ולהרגיש 

עליונות עליהם. 
בה  והשתמשו  במפלגה  שנאחזו  ילדים  היו 

־כדי להרגיש חלק מהחברה, והיו כאלו שהצט
רפו מתוך פחד. אפילו המורה התחיל להתנהג 
תלמידה  הסיפור.  תוך  אל  ונסחף  כדיקטטור 

־אחת והחבר שלה מחליטים שהם חייבים לע
־שות משהו בעניין. הם הולכים אל המורה הבי

תה. המורה גר עם אשתו, שגם היא מתנגדת 
לצורת העברת השיעורים שלו.

הוביל  שהוא  המורה  מבין  דבריהם,  אחרי 
שאליו  מצב,  לאותו  בדיוק  התלמידים  את 
- הם לא ראו שום  גרמניה  היטלר את  הביא 

־דבר מעבר למפלגה, והלכו והלכו אחרי המו
רה בעיניים עיוורות, למרות שאין להם אפילו 

מטרה ידועה. 
מכנס  הוא  הכל.  להפסיק  מחליט  המורה 
את כל חברי המפלגה, כדי להראות להם את 
כאשר  טוטאלי  הלם  נוצר  באולם  מנהיגם. 
בווידיאו מופיע היטלר נואם על המסך, והמורה 

מכריז שזהו "מנהיגם".
המורה הצליח להוכיח את טענתו, אך במחיר 

כבד מאוד. 
לפני שראיתי את הסרט חשבתי בדיוק כמו 
התלמידה שבסרט, למה הגרמנים התעלמו ממה 
שנמצא ממש מולם? פשוט לא יכולתי להבין 

איך אדם יכול להיות כל כך אכזרי. 
עכשיו הבנתי שזה לא היה כל כך פשוט. זה 
היה עניין של חיים ומוות, ורוב הגרמנים בחרו 
בחיים. אני לא מסוגלת אפילו לתאר לעצמי מה 

הייתי עושה במצבם.

נעמה גורדון, ט'/4

כך נולדות חיות אדם
הסרט "הנחשול" מבהיר משהו מהתעלומה, שמעסיקה אותנו כבר שנים ארוכות: 
איך יכולים בני אדם כמוך וכמוני ללכת כעדר של עיוורים אחרי מנהיג כמו היטלר?

אפקט העדר
בשיעור חברה שהעברתי בכיתה, 
כדי  "הנחשול",  הסרט  את  הראיתי 

להמחיש את אפקט העדר.
רציתי להראות את הכוח של האפקט 

בנושא אחר: העישון בקרב צעירים.
־ הניסוי, שעשה המורה בסרט, היה דו

גמה טובה ונוראית לאפקט העדר, ועם 
זאת, הוא נתן תשובה לשאלות שילדים 
מבוסס  )הסרט  לשואה  בקשר  שואלים 

על סיפור אמיתי(.
הכיתה  כל  השואה,  יום  במוצאי 
שלנו )ז'/8(, הלכה לראות את ההצגה 
ברעננה.  לבנים  יד  בבית  "הנחשול" 
ומרגש,  מדהים  היה  ההצגה  ביצוע 
במיוחד בהשפעת הרגשות שעלו ביום 

השואה. 
־אפשר היה להבין יותר איך כל הנא

התכחשו  ואיך  הזה,  לבלגן  נסחפו  צים 
לזה. איך אנשים לא יכולים היו להתנגד 

ואף פחדו מהחברים שלהם.
־נהנינו מההצגה, ואנחנו מאחלים בה

צלחה לשחקנים הצעירים.
 מיכל נתנזון 
ומיה סגל, ז'/8

בוקר אחד, עם תחילת האביב, זכינו לחוויה 
"התק  – שלנו  בהימנון  הקשורה  ־מרתקת 

ווה".
זה היה מסע מופלא, ששילב באופן מרתק את 
התחומים הערכי, אנושי, פסיכולוגי, היסטורי, 

מוזיקלי, יהודי וצ־יוני. המוזיקאית ד"ר אסתרית בלצן הציגה את 
הנושא, בליווי מצגת, קטעי וידיאו וקטעים מוזיקליים.

היא הצליחה לשלב קטעים מביצועים היסטוריים של ההימנון, 
ושל המקורות המוזיקליים שלו – ממחנות הריכוז ועד להכרזת 

המדינה.
־ד"ר בלצן חשפה בפנינו את ערש הול

דתו של ההימנון - "גלגולו של הניגון" , 
מהדי התפילות של יהדות ספרד ואשכנז, 
רומני, לשירי המחאה  דרך שיר עגלונים 

של אביב גפן. 
־היא סיפרה על הקשר בין ניגון "התק

ווה" ל"מולדבה" מאת סמטנה, ועל שירת 
"התקווה" המרגשת של ניצולי ברגן בלזן 
1945. כמו כן, התייחסה גם לשי־  באפריל
־נויים במילות השיר מאז נפתלי הרץ אימ

בר, ותיבלה בסיפור גם מעט פיקנטריה על 
אישיותו. 

־ד"ר בלצן הצליחה לרתק מאות תלמי
־דים, שנהנו מאתנחתה מעשירה זו בתקו

פת בחינות סוף השנה. 
תודה לכל מארגני בוקר מופלא זה. כן 

ירבו.
אסתר סדן, 
מורה לספרות

גלגולו של הימנון
מהתפילות של יהדות ספרד עד שירי המחאה של אביב גפן

 קיבלתם מתנה: 
היכולת ליצור

תחרות הפרוזה והשירה בין תלמידי בית 
הספר הזכירה לכולנו: היצירה היא 

הזדמנות מופלאה להביע את עצמנו 
מאת אווה לנצמן, ט'/2 | ידיעות הכפר הירוק

"אין מתנה גדולה יותר מהיכולת ליצור", סיכמה המורה דפנה וייס את 
התחרות המדהימה בין תלמידי בית הספר לפרוזה ושירה.

באמצע מרץ נערכה התחרות. באירוע המרשים נכח, בין השאר, הסופר סמי 
ברדוגו. הינחו: אביב טלמור, משורר ומורה לקולנוע וטלוויזיה בכפר הירוק, 
דפנה וייס, מורה ללשון והבעה, ודייזי בר־אילן, מורה לספרות וסגנית מנהלת. 

שפטו: אביב טלמור, דפנה וייס, אביבה זק ורון קורדונסקי.
־"יכולת היצירה", הדגישה דפנה וייס, "מאפשרת לתלמידים להביע את יכו

לתם על הבמה. זו חוויה המשלבת את כל החושים".

הזוכים
פרוזה בחטיבת ביניים:

"סיפור בסופר שמעבר   – סיפורו  )ט'/6( על  רז  נועם  מקום שלישי:   >>>
לפינה".

<<< מקום שני: מאיה לוי־רייך )ח'/2( על הסיפור – "דפני – אלה".
<<< מקום ראשון: נטע בלאס )ח'/2( על סיפורה – "משאלה".

שירה בחטיבת הביניים:
<<< מקום שלישי: אלונה טבק )ז'/5( על השיר – "גן העדן הפרטי שלי".

ירו־ )ח'/5( על השיר – "ההיו בעבר העצים  אמיר פולק  מקום שני:   >>>
קים?".

<<< מקום ראשון: אלון רטר )ט'/5( על השיר – "גלות".
פרוזה בחטיבה העליונה:

<<< במקום השלישי זכו שתיים: ויקטוריה דדשב )י"ב/1( על הסיפור "נמ־
לים", ואלונה וורובייצ'יק )י"ב/2( על הסיפור "סיפורים לנימי".

<<< מקום שני: שלי ביגלמן )י"א/3( על הסיפור "מידות טובות".
<<< מקום ראשון: אורן גורל )י'/2( על הסיפור "ההיסטוריה הגיאוגרפית של 

ארצות השפלה".
שירה בחטיבה העליונה:

<<< מקום שלישי: לירי פינקוביץ' יואל )י'/4( עם השיר "ללכת ככה".
<<< מקום שני: אלכסנדרה לישצ'נקו )י"א/6( עם השיר "קירות".

<<< מקום ראשון: יעל לאוקומוב )י"ב/2( עם השיר "שמי לונדון האחרים".

העבודה הקשה השתלמה

העיקר שהסוף היה טוב. "הקמצן"

כוחה של משמעת. "הנחשול"

אתם לא רואים, אבל האורחים התמוגגו

יש תקווה לכולנו
־אסתרית בלצן, כדאי שתכירו. לא, היא לא רב
־נית כמו שאבא שלה רצה שתהיה, היא פסנתר

נית. 
הקהל  ונדהמנו.  אותה  שמענו  השנה,  מאי  בסוף 
"הת של  המקורות  על  ולמד. שמענו  מרותק  ־ישב 

קווה", גלגוליה בעולם וגלגוליה של הדמות הבלתי 
חינוכית בעליל - נפתלי הרץ אימבר.

 חזרנו לספרד של לפני ארבע מאות שנה ושמענו 
־את שירת הטל, שבאופן מפתיע ומפליא החלק הרא

שון בה, דומה מאוד ל"התקווה" שלנו.
בזמן,  הלאה  אותנו  ליוותה  המוזיקה 
והגענו לאביב גפן, ששנא את "התקווה" 
וקיווה שישנו אותה, אבל לאחר תהליך 
"הילד  החדש  בשירו   - בעצמו  שעבר 
של כולנו", הוא שילב חלק מן הלחן של 

"התקווה".
הסרט  מתוך  בקטע  צפינו  כן,  כמו 
"מישהו לרוץ איתו", שמבוסס על ספרו 
של דוד גרוסמן, בו נערה שרה את השיר 
בגירסת רוק. השיר מוצג כנקודת מפנה 

שבאה להדגיש שיש תקווה. 
מי  לכל  הנוגע  חשוב  שיעור  למדנו 

־שחי במדינה שזה ההימנון שלה. למד
נו המון, וזה לא הפריע לנו גם ליהנות 
ואווירה  מקסימה  מוזיקה  של  משעה 

מחשמלת.
אור ירמולוביץ, י"ב/1

אפילו המילים השתנו. ד"ר בלצן איתנו
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עבר,  כבר  האוסקר  ובכן, 
מקום  לפנות  הזמן  והגיע 

לקולנוע חדש וטרי. 
 ...2010 סרטי  את  קבלו 
שהתגנב  מהעבר  ואחד 
פנימה. )הציונים הם בסולם 

1 עד 10(.

אליס בארץ הפלאות
תקציר: אליס חוזרת אל העולם המוזר, אותו 
הכירה לראשונה כילדה צעירה. היא מתאחדת 

־שם עם חברי הילדות שלה, לרבות הכובען המ
טורף, ומתכוננת לקרב אשר יסיים את שלטונה 

של המלכה האדומה.
"אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו" הפך 
כבר לפני זמן רב לאחד הפתגמים השימושיים 
כל  אותי  יתקנו  )בטח  הגו  שהסינים  ביותר 

ההיסטוריונים בהפסקה(.
 לפיכך, אני חושב שראוי שהוא יימצא לפחות 
בביקורת אחת שאני כותב. כאמור, הסרט הנ"ל 
 - הוויזואלית  ומוזרותו  יופיו  מבחינת  ייחודי 
מרבית הכיף שבסרט מתבסס על כך. אבל כשזה 

נוגע לתוכן, הוא שיעמום. 
יש בסרט מספר בודד של הברקות לשוניות 
משובחות של הומור )בהם ניתן להבחין רק אם 
עצה  הכיתוביות.  את  קוראים  ולא  מקשיבים 
שלי: אף פעם אל תסמכו על התירגום לעברית 

כשאתם הולכים לקולנוע(.
־אך הסרט "רגיל" לחלוטין מבחינת ההתפת
־חות שלו, ומוביל בסופו של דבר לסיום הקלי

שאי של "הקרב הגדול בין טוב לרוע, שיקבע 
את גורל הממלכה כולה", שכבר מוכר כל כך 

־מכל הסרטים הרדודים אשר התבססו על אפק
טים מיוחדים בשנים האחרונות. 

הע הילדים  מספרי  לאחד  בעיבוד  ־מדובר 
שירים, היצירתיים והמטורפים ביותר של כל 
הזמנים. כלום אי אפשר היה לעשות אותו ככה 
שיהיה יותר מעניין? אפילו המשחק של צוות 
עלוב  נראה  מרשים,  כלל  שבדרך  השחקנים, 

־בתוך המסגרת הרדודה הזאת. ביזבוז של הז
דמנות. 

ציון: 3.

שאטר איילנד
תקציר: שנות החמישים )לפחות כך הבנתי(, 

־שיאה של המלחמה הקרה, בלש בשם טדי ושו
־תפו החדש יוצאים ל"שאטר איילנד" כדי לח

קור את היעלמותה הבלתי אפשרית של רוצחת 
בית החולים אשר  סגור בתוך  מבריקה מחדר 

על האי. 
זהו סרט מתח. וכמו כל סרט מתח, הוא מנסה 

ההתרח התגלגלות  דרך  הן  עבודתו  ־לעשות 
־שויות )ראו תקציר( והן דרך הזיכרונות, המחש

בות והקונפליקט הפנימי של הדמות הראשית. 
אך במקום שבו סרטי מתח אחרים נכשלים 

לה מצליחים  ־ולא 
הזה  הסרט  תרומם, 
לא  דווקא  מצליח 
הייתי  אם  בכלל.  רע 
מילה  לבחור  צריך 

־אחת, שמתארת בצו
רה הטובה ביותר את 
בסרט,  שקורה  מה 
במילה  בוחר  הייתי 

"טירוף".
כאן  ניכר  הטירוף 

־בכל, החל בבית החו
מתנהלת  שבו  לים 
התעלומה, וכלה במה 
של  בראש  שקורה 

הדמות הראשית. 
שהשחקנים  הטוב  המשחק  את  להוסיף  אם 
לידי  בא  הטירוף  באמצעותו  אשר  מפגינים, 
ביטוי חזק ביותר, קשה להישאר אדישים ולא 

מושפעים ממנו עד מאוד. 
ציון: 7.5. 

הנסיכה והצפרדע
תקציר: סרט מצוייר של דיסני, עיבוד לסי־
פור המפורסם באותו השם. את נעלי הזכוכית 
נוטלת הפעם בחורה אפרו־אמריקאית אשר חיה 

בתחילת המאה ה־20 )בערך?(.
־הסרט הוא מפגש של העבר וההווה: האנימ

ציה המוכרת והנוסטלגית של דיסני עם עלילה, 
מיקום ודמויות חדשניים ומוכרים. 

"אמריקה",  שם:  יש  לממלכה  סוף  כל  סוף 
והנסיכה היא לא נסיכה כלל, אלא נערה אפרו־
־אמריקאית, שכל רצונה הוא להגשים את חלו

מה שהוא דווקא לא, תאמינו או לא, להינשא 
לנסיך יפה תואר. 

הד בין  היחסים  ומערכות  יציבה  ־העלילה 
ומהנות.  משעשעות  עצמן(  )והדמויות  מויות 
אומנם הסיום והשאיפות של הנבלים נשארים 
מסרט  לצפות  אפשר  כבר  מה  אבל  צפויים, 

מצוייר של דיסני?
בסך הכל: כיף של סרט. 

ציון: 7. 

סופר הצללים 
סופר צללים )סופר אשר כותב יצי־  תקציר:
רה בשמו של אדם אחר והוא, לא הסופר, מקבל 
את הקרדיט עליו( נשכר לשפץ, ובמידה רבה 
ראש  של  האוטוביוגרפיה  את  מחדש,  לכתוב 

ממשלת בריטניה לשעבר.
מתפרסם  בכתיבה,  שהתחיל  לאחר  מה  זמן 

־בעולם כי אותו ראש ממשלה ביצע פשעי מל
 .CIAחמה עבור סוכנות הביון האמריקאית, ה־
לו  המסייעים  בחומרים  מוצא  הצללים  סופר 
הזה,  ישירות לקשר מהסוג  הוכחות  בכתיבתו 

בס חייו  כי  ־וחושש 
כנה. 

להודות  חייב  אני 
לא  מעריץ  שאני 
קטן של במאי הסרט, 
שמו,  פולנסקי  רומן 
בעבר  ביים  אשר 
מבוטל  לא  מספר 

משוב יצירות  ־של 
כן,  פי  על  אף  חות. 
להיצמד  השתדלתי 
ת  ו י ב י ט ק י י ב ו א ל
במהלך הצפייה. ובכן, 

־אני לא בטוח שהצל
־חתי כל כך, שכן נה
ניתי מהסרט מאוד. 

לה מבלי  הנאתי,  את  ולהסביר  לנסות  ־אם 
בצללים  פולנסקי  של  נוכחותו  לעצם  תייחס 
התסריט  שזה  אומר  הייתי  הבמה,  שמאחורי 
הנהדר והמשחק היציב, שהופכים אותו לסרט 

איכותי.
במרכז הסרט יש סוג של תעלומה או חידה, 
אשר נחשפת בעדינות על ידי פעולה פאסיבית 

כמעט של הצל. כמעט שאין אלימות בסרט. כל 
המתח נבנה רק במישור המחשבתי בלבד. 

אולם, מסיבה זאת בדיוק, כוחם של טוויסטים 
ורגעי מתח מסויימים בסרט, היה יכול להיות 
שהעדינות  עד  כך,  כל  עדין  הכל  יותר:  חזק 
משתלטת על הכל וגורמת לחולשה המורגשת 

במקומות אחדים בסרט.
־ עם זאת, השחקנים עושים את עבודתם נא

מנה ומשחקם מצליח לממש את התסריט כעזר 
ולא כנגדו, ועל כן התוצאה היא בהתאם: עוד 

הברקה לאוסף. 
ציון: 8.5. 

סרט לבן
תקציר: שנת 1914, כפר גרמני זעיר מוכה 

־באופן בלתי מוסבר בשרשרת של מעשי אלי
מות. מורה הכפר, המלומד והנבון, מנסה לחשוף 
את  ומגלה  הנוראים,  למעשים  האחראים  את 

הבלתי יאומן והנורא מכל. 
־כאשר מורה הכפר יוצא לחשוף את הפוש

עים, הוא חושב כי בסיומו של משחק הבלשים 
־הקטן שלו, הוא יביא שקט ושלווה לקהילה הז

עירה. 
מסתבר שממדיה  נחשפת,  כשהאמת  אולם, 
נוגעים ביותר מאשר הפושעים, תושבי הכפר, 
אפילו  אולי  כולו.  הגרמני  מהעם  בחלק  אלא 

העם הגרמני כולו, גם הוא רק חלק מהעניין. 
אין זה מקרי שיוצרי הסרט בחרו למקם את 
התרחשותו רק זמן קצר לפני מלחמת העולם. 
לפני  קיימת.  היתה  לא  עדיין  "נאצי"  המילה 

היטלר. לפני השואה ואושוויץ.
הסרט רוצה לומר שהרוע לא התחיל עם כל 
אלה. הוא היה קיים מאז ומתמיד, עד עצם היום 
הזה, חבוי היטב ומרוסן. אך לעיתים, בנקודות 
הזה  הרוע  הנכונות,  בנסיבות  מסויימות,  זמן 

מוצא דרך להשתחרר ולבוא לידי ביטוי. 
התמים הוא בעצם לא תמים כמו שהוא ניראה. 
מאחורי פני המלאך הבלונדיני וכחול העיניים 

־מסתתר שטן, והוא למעשה מסוגל לבצע דב
רים שרבים חשבו שלא נמצאים בקטגוריה של 

"אנושי".
־למורה, לאנשי הכפר הגלובלי הקטן – סלי

חה, הגרמני, וגם לעם היהודי, מחכה הפתעה: הם 
כן מסוגלים לעולל את זה. 

קשה לתאר את יופיו הקולנועי של הסרט. 
מדובר ביצירת מופת, אשר חוקרת באופן ישיר 
עליה  לענות  נאבק  העולם  שכל  השאלה  את 
כבר 65 שנה. את הזוועה שכולם מנסים להבין 

את סיבתה.
"סרט לבן" קרוב לתשובה יותר מכל, ולצפות 

בו הוא חווייה מזעזעת ומעוררת מחשבה. 
־הסרט הזה, ששפתו היא גרמנית, היה מוע

מד לאוסקר לסרט הזר של השנה, אך לא זכה. 
על אף שהוא מוצג כבר זמן רב, אני לא בטוח 
לקולנוע  שהלכו  אנשים  הרבה  ישנם  שבכפר 

לראותו. 
יורד מהאקרנים  עכשיו, רגעים לפני שהוא 

בארץ, אני מרגיש שזאת חובתי להמליץ עליו.
ציון: 10. 

רוצו לראות 
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הפלאות? <<< ומי הבמאי שמצליח להעביר טירוף יותר טוב מכולם? הסרטים שיעשו )או יהרסו( לכם את הקיץ
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לכפר  בדרך  בהסעה, 
לראשו שמעתי  ־הירוק, 

האדמה  רעידת  על  נה 
בהאיטי.

־ הודיעו ברדיו שהתרח
שה רעידת אדמה בעוצמה 
בנייני ממשלה  כמה  נפלו  ריכטר,  בסולם   7.3

ונהרסו תשתיות נמל התעופה.
־לא ייחסתי לכך חשיבות רבה. הרי אם נופ

לים כמה בנייני ממשלה, אפשר לתקן אותם, 
לא? לא שיערתי שאסון נוראי התרחש באותם 
רגעים ממש. האמת שלא הייתי בטוח כל כך 

איפה האיטי, רק ידעתי שזו מדינה על אי.
־בערב ראיתי את התמונות בטלוויזיה והבנ

תי שזו היתה רעידת אדמה קטלנית והרסנית. 
מכל העולם התחילו לשלוח משלחות, ביניהן 

גם משלחת ישראלית. 
אנשים, שהגיעו להאיטי, הזדעזעו. הם אמרו 

־שהאיטי זה כמו גיהינום – אנשים זועקים לע
זרה, שריפות בכל מקום, בתים שבורים, גופות 
שרועות ברחובות, פחד ואימה ששוררים בלב 

המקומיים.
נוראית  אדמה  רעידת  שהתחוללה  רק  לא 
ביותר  הענייה  במדינה  התחוללה  היא  כזו, 
האזרחים  מדינה, שבה  המערבי.  הכדור  בחצי 

מרוויחים בממוצע 380 דולר לשנה )כ־1,400 
חק על  מתבססת  שכלכלתה  מדינה  ־שקל(, 

לאות.
איך אפשר להאמין שכמאתיים אלף אנשים 
נהרגו? איך מדינה יכולה להתמודד עם אסון 

־כל כך נורא? איך אפשר לתאר שני מיליון אנ
שים חסרי בית? 

־עוצמת האסון גרמה לה
דופן  יוצאת  תגייסות 

ברחבי העולם. מרשים 
־היה לראות את הע
של  והנתינה  זרה 
את  המדינות,  כל 
המשלחות הרבות 

במה ־שהגיעו 
כדי  להאיטי,  רה 
להפחית את הנזק 

העצום שנגרם. 
שה ־הרופאים, 

עבודתם  את  פסיקו 
וטסו בלי לחשוב פעמיים 

־להאיטי. קלינטון ובוש, שה
קדישו ימים רבים כדי לנהל את 

התמיכה והעזרה להאיטי.
ויותר מכל, היה מרגש לשמוע את הסיפורים 

־השונים, על תושבים שניצלו בנס תחת ההרי
סות, או על סיפורי גבורה ואומץ של מחלצים. 
לסייע.  נחלצה  הקטנה  ישראל  מדינת  גם 

להגיע  הראשונה  היתה  הישראלית  המשלחת 
־למקום האסון, היתה המהירה מכל שאר המש

לחות וביצעה עבודה מצויינת. 
המשלחת שלנו הצליחה להקים בית חולים 

־שדה, שטיפל בפצועים רבים וערך מאות ני
תוחים. 

לרבים  גרם  הישראלי  החולים  בית 
מאנשי המשלחות האחרות לרצות 
ממנו.  וללמוד  אליו  להצטרף 
זוהי באמת גאווה ישראלית, 
איך שאנחנו מוכנים לתרום 
מתי שאפשר, בלי שאלות 

– ישר לעבודה.
־אני רוצה לסיים בסי

פור מרגש ומלא תקווה. 
לבית  קראו  בהאיטי, 
החולים הישראלי "אוהל 
ששם  משום   – התקווה" 
ניצלו הרבה אנשים ונוצרו 

גם חיים חדשים. 
תושבת  האדמה  רעש  לאחר 
האיטי ילדה שלישייה, אך רק אחד 
לקרוא  החליטו  הישראלי  באוהל  שרד. 
לתינוק "דורון", על שם אחד הרופאים שיילד 
אותו, והסבירו להורים שדורון פירושו מתנה. 
נקווה שהילד הזה יגדל לחיים טובים יותר, חיים 
מהמתנה  ייהנה  ושבאמת  ומאושרים,  חדשים 

הנפלאה הזו – החיים. 

הצילו, העולם רועד
רעידת האדמה בהאיטי, שגבתה 200 אלף קורבנות, הזכירה לכולנו 

שהמתנה הנפלאה הזאת, החיים, היא לא דבר מובן מאליו 

"סרט לבן" רוצה 
לומר שהרוע היה 
קיים מאז ומתמיד, 

חבוי היטב ומרוסן. אך 
לעיתים, בנקודות זמן 
מסויימות, הוא מוצא 

דרך להשתחרר

כדור הארץ 
 בסדר. 

אנחנו 
הבעיה

 הגנים שלנו מתוכנתים
כדי לשרוד, כמו כל בעל חיים 
נורמלי אחר, אז איך זה יכול 

 להיות שאנחנו משמידים
 את עצמנו? <<< רגע 

לפני שכדור הארץ ממשיך 
לדרכו, בלעדינו
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אומ הזמן  שכל  ־נכון 
רים לנו שחשוב להציל 

־את כדור הארץ, לש
להגן  הכדור,  על  מור 
שלנו  הלכת  כוכב  על 

מכליה, וכן הלאה?
אבל אם חושבים על כך לעומק, מבינים 
שזה לא נכון. אנחנו לא צריכים להציל את 
ללא  גם  ישרוד  הארץ  כדור  הארץ,  כדור 

עזרתנו.
מה כבר עלול לקרות לכדור הארץ? הוא 

יתפוצץ? שיכבת האוזון תיעלם?
אפילו אם זה ייקח זמן רב, האוזון יחזור 
מחדש  ייווצרו  החיים  מערכות  למקומו, 
אך  חדשים,  במינים  העולם  את  ויאכלסו 

בשינוי אחד קטן: אנחנו לא נהיה בו.
־אם כך זה המצב, לא כדור הארץ בסכ

קיומנו  האדם.  בני  אנחנו,  רק  הכחדה,  נת 
תקופת  הארץ,  כדור  עבור  בספק.  מוטל 
קיום האנושות שוות ערך למיליונית שנייה 
בחייו של אדם, קיום שהיה יכול להתקיים 

או שלא להתקיים באותה המידה.
־בסך הכל, כל שנאמר נשמע ברור מא

ליו. אבל אם זה ברור מאליו, אז למה אנחנו 
ממשיכים לתלות שלטים מטופשים, שבהם 
לעזור  ושצריך  בוכה,  הארץ  כדור  מצוייר 

לו? מה הרעיון?
כדור הארץ בסדר, הבעיה היא אנחנו.

אבל רגע. בעצם הגנים שלנו מתוכנתים 
כדי לשרוד, כמו כל בעל חיים נורמלי אחר, 
יכול להיות שאנחנו משמידים  זה  אז איך 

את עצמנו?
הט ההישרדות  יצר  אף  שעל  ־מסתבר 

יש  האדם  לבני  החיים,  בעלי  בכלל  בוע 
והוא התאווה  יותר חזק מיצר החיים,  יצר 

־לכסף. אחרת, איך ניתן להסביר למה לאנ
שים היום לא איכפת מהבנים, הנכדים ויתר 
צאצאיהם, והם מעדיפים לסכן את המשך 

־קיום המין האנושי על מזבח יתרונות כס
פיים צרים וקצרי טווח.

לאיכות  הוועדה  היא  לכך  טובה  דוגמא 
לה במקום  בקופנהגן.  ־הסביבה שהתכנסה 

עמיד במרכז הדיון מה יש לעשות כדי להגן 
־על הסביבה, היתה הבעיה הראשונה והמר
כזית - מי ישלם עבור הפעולות הנדרשות.

לרוע המזל, כפי הנראה, אם לא נתגבר 
־על התשוקה שלנו לצבירת ממון, לא נתק

דם לשום מקום.
ל־ שלחו  נוספים  למאמרים  רעיונות 

alilevontin1@gmail.com

לאחר 
רעש 

האדמה, תושבת 
האיטי ילדה 

שלישייה, אך רק אחד 
שרד. באוהל הישראלי 

החליטו לקרוא 
לתינוק "דורון", 

כלומר, מתנה 

זו 
דעתנו

רעידת האדמה טילטלה את המדינה הכי ענייה בחצי הכדור המערבי
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דוכנים מתוצרת הכפר, קרקס תלמידים, 
מפגן רכיבה, טיסנים, הופעות תלמידי 
 המוזיקה, בוגרים ואורחים רבים<<<  
טקס שבועות שלנו היה תענוג אמיתי 
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טקס השבועות נחגג השנה בדגש על יום 
הולדתו ה־60 של הכפר הירוק. 

לטקס הגיעו עשרות בוגרי הכפר, ביניהם 
2009 לא־  מיכה אולמן, זוכה פרס ישראל
מנות, ואלוף בני גנץ, סגן הרמטכ"ל ובוגר 

הכפר משנת 1977.
האווירה היתה קסומה: כפר ירוק ושקט בליבה של עיר סואנת. 
דוכנים רבים, שהציגו את תבואות הכפר )כגון חלב, דבש וביצים( 
עיטרו את משטחי הדשא הירוקים, הופעות של תלמידי מגמת 
של  ריח  ברקע,  נשמעו  המוכשרים  ההרכבים  וחברי  המוזיקה 
מקום אחר, נקי יותר וצח נישא באוויר, וכיבוד קל הוגש. תענוג.

מוזיאון הכפר הוצג במכון החליבה הישן, היה מפגן רכיבה 
באורווה, טיסנים הוטסו באיזור המשק החקלאי והאורחים נהנו 

ממופע קרקס של תלמידי הכפר.
־בשבע וחצי בערב החל טקס הבאת הביכורים, אליו הגיע מנ

כ"ל משרד החינוך, ד"ר שמשון שושני, אשר בירך את הכפר. עוד 
הופיעו תלמידי בית הספר בשירה ובמחול. 

וכפי שנאמר: "מי שלא ראה את חג השבועות בכפר הירוק, 
לא ראה חג מימיו..."

הבאנו
ביכורים...

מנכ"ל משרד החינוך, ד"ר שמשון שושני

המנהל עליזה בשור והמורה איגור זוכה פרס ישראל, האמן מיכה אולמן

המורות לאמנות תמי וגלילה על רקע תערוכת תלמידים


