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של הכפר, ופגשו טריטונים ואילניות, 
קרפדות ומגלנים † מתברר, שבלי כל 
אלה, החיים שלנו שווים הרבה פחות

מאת אורי הררי
"ידיעות הכפר הירוק"

מפגש עם צפרדעים וחיות מים אחרות? מתאים לנו.
בחודש פברואר יצאו תלמידי כיתה ז'/7 ורוני שושן, המורה 
לשל"ח, לבריכת החורף בכפר. גם בזמן הנסיעה לבריכה, רוני 
לא ביזבז זמן והסב את תשומת הלב לכביש, שתוכנן להיסלל על 
חשבון בריכות החימצון, ולבעיות נוספות. הילדים הביעו דאגה 

ורצון להשפיע ולעזור בכל הבעיות. 
הכח שבסכנת  החיות  על  לילדים  רוני  הסביר  בכשהגענו, 

דה, ועל חשיבות הבריכה. רואים על רוני, שהטבע חשוב לו, 
ושהילדים מושפעים מדאגתו לסביבה.

רוני, מהי, בעצם, בריכת חורף?
"זהו מקווה מים ענקי, שנוצר עם בוא הגשם, ומתקיים לזמן 
קצר, עד מרץ, או לכל היותר יוני. כשליש ממיני בעלי החיים 
והצמחים שנמצאים בסכנת הכחדה בישראל קשורים לבריכת 

החורף. החברה להגנת הטבע פועלת למען בריכת החורף".
בזמן האחרון מדברים על התחממות גלובלית וחור באוזון. 

איך כל זה מתקשר לבריכת החורף? 
"השנה הזו יבשה במיוחד. הכפר הירוק לא ידע בצורת כמו 
זו כבר מאה חמישים שנה! הממוצע השנתי באילת הוא 12 מ"מ 
של גשם, ואצלנו ירדו השנה רק 8 מ"מ! ההשפעה על בריכת 

החורף לא איחרה לבוא, יש המוני בעלי חיים, שמגיעים אל מעט 
המים שיש, ובעלי חיים שזקוקים להרבה מים פשוט נעלמו, כמו 

ציפורי המים שביקרו בכפר בשנים עברו". 

אילו בעלי חיים נמצאים בבריכת החורף בכפר?
"יש טריטונים, טריטון פסים, שנמצא בסכנת הכחדה חמורה, 
אילניות, קרפדות, סנוניות, שמקננות באיזור הבריכה, ברכיות 

הנרקיסים פרחו למרות שזו שנה יבשה

אקולוגיה זה אנחנו

כמה יפה, כמה מעט
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ידיעות הכפר הירוק

 התביעה ניצחה,
המפעל נסגר זמנית

 תלמידי ט' לקחו ברצינות את המשפט המבוים, שניהלו במסגרת שיתוף פעולה עם המכון הישראלי לדמוקרטיה 
 † התביעה ביקשה לסגור מפעל מזהם, הממוקם בסמוך לבית ספר, בטענה שהוא גורם לתחלואת ילדים † ההגנה טענה 

לחוסר ביסוס של ההאשמות † השופטים והקהל קבעו ניצחון גורף לעורכי הדין מטעם התביעה
מאת אווה לנצמן, ח'/2, ורועי לדר, י"א/1

"ידיעות הכפר הירוק"

־משפט מבוים בשיכבה ט' היווה את שיא הפ
עילות, שהועברה השנה לתלמידי ז'-ט' על ידי 

מדריכי המכון הישראלי לדמוקרטיה.
המכון הישראלי לדמוקרטיה מעודד מעורבות 
מת שבה  השנייה  השנה  וזו  ופוליטית,  באזרחית 

הכפר  ושל  המכון  של  משותפים  מיזמים  קיימים 
18, למשל, העב בהירוק. סמוך לבחירות לכנסת ה
בירו שלושה מתלמידי י"א/1 - אור, דניס ורועי, 
הרצאה שהכינו בפני אנשי המכון, מפקחים, מורים 

להיסטוריה ומרצים מהאקדמיה. 
בבשנה האחרונה השתתפו תלמידי ז'-ט' בפעי

לויות רבות של המכון הישראלי לדמוקרטיה, כדי 
בלאפשר להם הצצה לעקרונות הדמוקרטיה היש

ראלית וכדי לסייע להם לפתח עמדה דמוקרטית 
לעתיד. תוכנית זו הגיעה לשיאה במשפט המבוים.

המשפט המבוים, כשמו כן הוא - משפט מאורגן 
מראש, המתבסס על מקרה דימיוני. המשפט אורגן 
והוצג על ידי תלמידי ט', בהדרכת מורים ומומחים 

במטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה. "מטרת ערי
כת המשפט היא לגרום לצמיחה חברתית ולחוויה 
מכוונת, המקנה ערכי זכויות ולמידה על תהליכי 

משפט", אמרה לנו דפנה גרובר, מנהלת המכון. 

על הפרק: זיהום אוויר
המקרה במשפט עסק בזיהום סביבתי - נושא 

מוכר בכפר הירוק. 
תביעה   - קבוצות  לשתי  התחלקו  התלמידים 
והגנה, וכל צד הכין מראש תוכנית פעולה. שני 
הצדדים גם החלו באיסוף עדויות ועובדות, שיעזרו 

בהצגת עמדותיהם ובזכייה במשפט. 

מספר ימים לפני המשפט התכנסו שני הצדדים 
המ לקראת  בחזרות  והחלו  הגדול  בבאודיטוריום 

שפט. בנוסף, כל צד ארגן ביוזמתו חזרות נפרדות 
נוספות. 

התביעה ייצגה קבוצה של הורי תלמידים בכפר, 
בשהאשימה מפעל הנבנה בסמוך לבית הספר בת

חלואה הפתאומית של ילדיהם. לטענת התביעה, 
יום הם שאחראים  החומרים שפולט המפעל מדי 

לתחלואת התלמידים ולכן עליו להיסגר. 
מומחית  אחות,  שוטרת,  היו  במשפט  העדים 
לאיכות הסביבה, רופאת ילדים, בעל המפעל ופקח 

בעירייה. כמובן שכל העדים היו שחקנים - תלמי
דים ואנשי סגל, ששיחקו את התפקיד.

ההגנה ביססה את תוכנית פעולתה על עדותו 
החשובה של פקח העירייה. לפי עדותו, המפעל לא 
פולט את החומרים הרעילים שגרמו למחלותיהם 
של הנפגעים, כפי שזוהו על ידי האחות ורופאת 

הילדים. 
בתוכניתה של התביעה היתה להפריח את אבח

נותיו של הפקח בעזרת מומחית מיוחדת לאיכות 
לאיכות  המומחית  השוטרת.  של  ועדותה  סביבה 
הפקח,  של  לאבחוניו  בניגוד  כי  קבעה,  הסביבה 

בהמפעל כן פלט חומרים רעילים, ובפרט אלו שג

רמו למחלות אצל הנפגעים. עדותה של השוטרת 
בנועדה אף היא לבטל את דברי הפקח, בטענה שא

בחנתו אינה מקצועית.

שלב העדויות
יום המשפט הגיע. האודיטוריום הגדול עוצב 

המא כל  את  כללה  והתפאורה  משפט,  ־כבית 
ועד  העדים  בדוכן  החל   - המסורתיים  פיינים 

לבגדי עורכי הדין. 
באחרי שכל התלמידים, עורכי הדין וצוות השו

נכנסו  מומחים(  ואפילו  מורים  )תלמידים,  פטים 
לאולם, הדלתות ננעלו והמשפט החל. 

הדיון נפתח בהסבר לקהל אודות חוקי המשפט 
המבוים. לאחר מכן עלו אל הבמה נציגי הצדדים. 
בעזרת מצגות, שהוקרנו על המסך הגדול, הציגו 

הצדדים את עמדותיהם בפני הקהל והשופטים. 
האירועים,  שרשרת  את  פירטה  התביעה 
שהובילה להחלטת ההורים להתלונן. ההגנה ציינה 
את חוסר הבסיס להאשמות, כמו גם את עמדת פקח 

העירייה. 
מיד אחרי נאומי הפתיחה, החלו לעלות העדים. 
התביעה חקרה ראשונה את העדים, ואחריה חקרו 

אותם נציגי ההגנה בחקירת הנגד. רוב עורכי הדין 
קראו  כאילו  נאומיהם,  את  דקלמו  לבמה  שעלו 
אותם מהנייר, אך היו ביניהם כאלו שנראו בטוחים 

יותר והיו ספונטנים למדי. 
בואז הגיעה ההפתעה הגדולה: השאלות שהתבי
בעה הטיחה בעדים לא היו השאלות שההגנה התכו

ננה עליהן בחזרות, ותשובותיהם של חלק מהעדים 
היו לא כפי שתוכנן. התביעה שינתה את השאלות 
ללא ידיעת ההגנה, והדריכה חלק מהעדים לענות 

תשובות שונות מאלו שהציגה בחזרות. 
בבנוסף, אחות בית הספר לא יכלה להגיע, ובר

גע האחרון נמצאה לה מחליפה שלא היתה בקיאה 
בחומר המשפטי. כל מה שנותר לתביעה הוא להזין 
את העדה ב"אמת" אחרת, זו שהיתה יותר מתאימה 

לטענותיה. 
אחרי ההפתעה מצד התביעה הגיע שלב המאבק 
של ההגנה. עורכי הדין של ההגנה ניסו בכל כוחם 
נגד  חקירות  בעזרת  מלחמה  ולהשיב  להתאפס 
מאולתרות, אך לשווא. העדים שעליהם הסתמכה 

התבי לשאלות  התשובות  את  ידעו  לא  בההגנה 
עה, בזמן שעדי התביעה היו מתודרכים ומוכנים 

היטב.
בעדותו של פקח העירייה, שהיתה קריטית ואמו

רה היתה להבטיח את ניצחון ההגנה, פעלה במקום 
שההגנה  והניצחון  התהפכו,  היוצרות  נגדה.  זאת 

בהיתה כל כך בטוחה בו החל חומק מבין אצבעו
תיה.

שלב הסיכומים וההחלטה
־לאחר שאחרון העדים סיים למסור את עדו

תו, התייצבו עורכי הדין של שני הצדדים לנאום 
את  השופטים  פיזרו  הסיכומים  אחרי  המסכם. 

המשפט והתפנו להתייעצות. 
הקהל הורשה להצביע מי מהצדדים ראוי לנצח, 
במשפט.  שהוצגו  מהטיעונים  התרשמותו  פי  על 
מתנדבים עמדו ליד קלפיות ההצבעה, ושלשלו את 

הפתקים בהתאם לבחירות התלמידים.
בכעבור זמן מה התכנסו כולם באודיטוריום בש

נית, כדי לשמוע את החלטת השופטים. אלו חזרו 
לבמה והכריזו על ניצחון התביעה. ההחלטה שלהם 
היתה לסגור את המפעל באופן זמני עד שיוחלט 
על דרך פעולה לצמצום הנזק. דעת הקהל תאמה 

את דעת השופטים. 

קפה אצל עמית
"כל אדם צריך לתרום משהו 

נפת אלו  במילים  ־לחברה", 
חה הפגישה עם עמית ברט, 

הבעלים של "קפה ברט".
שבועות,  לכמה  אחת 
תלמידים  מספר  יוצאים 
אל הקפה של עמית ונהנים 

מארוחה טעימה, שהוא מגיש 
לנו שם בחינם. עם התלמידים 

ורדה  והמחנכת  המורה  יוצאת 
קרין, שגם מחברת בין הקפה לבין 

בית הספר.
עמית ברט למד פעם בפנימיית החקלאית עיינות. 
אולי בגלל זה הוא מזדהה עם תלמידי הכפר הירוק 
ומזמין אותנו אליו לארוחות. מטרת הפרוייקט היא 

לשמח אותנו ולתרום במשהו לנוער בכפר.
הנה כמה תמונות מביקורים קודמים בקפה. אולי 

אתם תהיו הבאים בתור!
אווה לנצמן, ח'/2

קראתם? 
נהניתם? עכשיו 

הזמן להגיב!
ולפרסמן  קוראים,  נשמח לקבל תגובות 

בגיליון הבא.
להצטרף  אתכם  מזמינים  אנחנו  בנוסף, 

לצוות העיתונאים של הכפר.
לפרטים: ורדה קרין, טל' 7692516ב050

הזדהות מלאה. תלמידי הכפר נהנים מקפה וחברה נעימה

התביעה מעלה את טיעוניה

בוחרים על אמת
לקראת הבחירות לכנסת הב18 הבהיר פרוייקט אזרחות פעילה מושגים חשובים † 

אחרי שנפגשנו עם ח"כים, יצאנו לקלפי

אור ירמילוביץ', י"א/1
"ידיעות הכפר הירוק"

־השנה היא שנת בחירות, וחשוב שהת
־למידים יתמצאו במושגים הקשורים בא

זרחות, שכן הם דור העתיד ולחלקם תהיה 
זכות הצבעה כבר בבחירות הקרובות. 

ורדה קרין מובילה את פרוייקט אזרחות 
התלמידים  הכירו  בתחילה,  בכפר.  פעילה 

המושגים  כל  ואת  והממשלה  הכנסת  את 
חברי  עם  נפגשו  כך  אחר  בהם.  הקשורים 
וניתנה  הפוליטית,  הקשת  מרחבי  כנסת 
ויכוח  ולנהל  לנו הזדמנות לשאול שאלות 
רעיוני אמיתי על כל הנושאים שמשפיעים 

על עתידנו. 
בחברי הכנסת שהגיעו היו גלעד ארדן )לי
בכוד(, דוב חנין )חד"ש(, אופיר פינס )העבו

דה( ועוד.

לאחר שהכרנו את מצעי המפלגות נערכו 
הבחירות, בהשתתפות כל הכיתות שלקחו 

חלק בפרוייקט. 
קרובות  היו  שלנו  הבחירות  תוצאות 
הראשון,  במקום  הליכוד  האמת:  לתוצאות 
קדימה במקום השני; ישראל ביתנו במקום 

השלישי; מפלגת העבודה במקום הרביעי.
ובעיקר  מהנה,  היה  שעברנו  התהליך 

חשוב להתפתחותנו כאזרחים.

אזרחים 
מצטיינים
אחת מזכויות האזרח במדינות 
דמוקרטיות היא ההצבעה לבית 

הנבחרים. ובמקרה שלנו: הכנסת † 
תלמידות ט'/4 מספרות על תהליך 

האזרחות הפעילה
עברנו  שבהם  האלה,  החודשיים  במהלך  מאוד  נהניתי 

תהליך של אזרחות פעילה בהנהגתה של ורדה קרין.
ואני  לי רבות,  הזו תרמו  כל הפעולות במסגרת התוכנית 

בטוח שלמדתי הרבה יותר מאשר סתם לפתוח ספר ולקרוא. 
כגון  מושגים  הבחירות,  הליך  הכנסת,  על  הרבה  למדנו 
מליאה, שאילתה, קריאה ראשונה, שנייה ושלישית. ורדה גם 
הזמינה לבית הספר חברי כנסת מכל הקשת הפוליטית - את 

בגלעד ארדן, דב חנין, רן כהן, זבולון אורלב. בנוסף, ערכנו בחי
רות חשאיות בבית הספר, והצבענו למפלגות לאחר ששמענו 

והתרשמנו מנציגיהן שהגיעו לבית הספר. 
לסיכום, זו היתה חוויה לימודית מהנה.

טל לביא, ט'/4

כל הקשת הפוליטית
־בתחילת תהליך האזרחות הפעילה קיבלנו מהמורה לאז
־רחות, ורדה, רקע כללי על הכנסת. בהמשך בדקנו את המו

דעות בקרב אנשים לבחירות הקרבות.
נהניתי לשמוע את דעת הציבור וללמוד על הכנסת.

באחר כך ורדה הזמינה לבית הספר נציגים מכל הקשת הפו
בליטית, כדי שנחשף לדעות שלהם ושל מפלגותיהם. נציגי המ

פלגות הגיעו, השמיעו ויכולנו גם לשאול שאלות.
בתהליך הבחירות שהגיע אחר כך היה מרשים ומסקרן, ונה

ניתי לקחת בו חלק. 
לפני התהליך שעברנו לא היתה לי כל חשיבה פוליטית. 
ורדה פקחה לי את העיניים, וכעת אני יותר קשובה לחדשות 
אזרחית במדינת  אני מרגישה כמו  ולמתרחש בארץ. עכשיו 

ישראל!
מיטל וולך, ט'/4

ח'/6 אלופי התנ"ך
מאת אלינור קורלנד, ח'/2

"ידיעות הכפר הירוק"

שלנו?  התנ"ך  אלופי  יהיו  מי 
חמישה ילדים מכל כיתה התייצבו 
השנתי  התנ"ך  בחידון  להתחרות 

של שיכבה ח'.
בהתלמידים נבחרו לאחר מיון בכי

מתוך  שאלות  על  שהתבסס  תות, 
בהחומר. מי שענה נכון על מירב השא

לות, זכה להתמודד בחידון השיכבתי, 
1.3.2009. בשלב הזה, נציב בשנערך ב
גי כל כיתה נדרשו לענות כקבוצה 

על שאלות החידון.
פנינו אל המו החידון  לפני  בעוד 

רה רון קורדונסקי, כדי לברר פרטים חשובים על 
האירוע.

מדוע עורכים בשיכבה ח' את חידון התנ"ך?
מתקיים  השנה  למעשה,  שנים.  קיים  כבר  "זה 

החידון השלישי, כך שכבר מדובר במסורת".
איזה תהליך עבר הצוות לקראת החידון?

השופטים  את  וגם  השאלות  את  הכין  "הצוות 
והמנחים מכיתות ט'. השנה יש חידוש - שאלות 

בעמיתים שכותבים ילדים מכיתות ט'. במהלך החי
דון אני יושב ליד השופטים, כחלק מצוות תנ"ך, 

בועוזר בהכנה של החידון. כל הצוות עובד על החי
דון".

מהן הציפיות שלך מהחידון?
"אני מקווה שהתלמידים ייהנו - גם המתמודדים 

בוגם הצופים. שכולם ירגישו שזו היתה חוויה מש
מעותית".

שאלות למתקדמים
־החידון של השנה עסק בנושא מנהיגות תל

ט',  מכיתות  תלמידים  ארבעה  והינחו  מידים, 
־שגם שימשו כשופטים. ליוו אותם שלושה מו

רים מצוות תנ"ך. 
בבתחילת האירוע שמענו את הנאומים של המ

נהלת, דייזי ברבאילן, ושל יפה לוי, רכזת תנ"ך. 
כל המתמודדים בחידון התיישבו על הבמה, לפי 
כיתות. השאלות נשאלו לפי סדר הכיתות, ובכל 

שלב נופתה כיתה אחת.
כל  בקיאות.  שלב  היה  בחידון  הראשון  השלב 

שנופ הראשונה  שאלות.  שלוש  נשאלה  בכיתה 
תה החוצה מהחידון לאחר השלב הזה היתה כיתה 

ח'/3. 
השלב השני כלל את שאלות העמיתים, שהוכנו 
הזה כל כיתה  ט'. בשלב  ידי תלמידי  כאמור על 

1 את מקוב /נשאלה שאלה אחת. הפעם, פינתה ח'
מה. 

שנשארו  המתמודדים  בפני  הוצגו  הבא  בשלב 
במשפטים בסלנג והיה עליהם לומר כיצד הם כתו

ח'/4  כיתה  ציטוטים.  להביא  כלומר,  בתנ"ך.  בים 
וכיתה ח'/5 התמודדו ביניהן בשובר שיוויון במהלך 

השלב הזה. ח'/5 הפסידה ויצאה מהחידון.
כעת הגיע הזמן לעשות הפסקה קלה, שבמהלכה 
הציגו שניים מתלמידי ט' את המערכון משה והסנה 

הבוער. היה נחמד, ומיד חזרנו אל החידון.
  השלב הרביעי בחידון התחלק לשתי חלקים
התנ”כי.  בהקשר  מערכונים  וזיהוי  חפצים  זיהוי 
המערכונים הוצגו על ידי המורים. בסוף השלב הזה 

פינו נציגי ח’/4 את מקומם.
שתי כיתות בלבד - ח’/2 וח’/6 נותרו בתמונה 
בוהתייצבו לענות על שאלת המנהלת. הפעם, הת

שובות היו אמורות להימסר בכתב יד. 

אחרי בדיקת התשובות הוכרזה המנצחת: 
המשתתפים  כל  כי  לציין,  יש  ח’/6.  כיתה 

בחידון קיבלו בסיומו תעודות השתתפות. 

שמחת המנצחים
"היה ממש כיף. עשינו צחוקים על הבמה 

ומאוד נהניתי".
אחת  ח'/6,  ראודניץ,  אפרת  אומרת  כך 
את  והביאו  בחידון  שהשתתפו  התלמידות 

הניצחון לכיתתה.
היית בלחץ לקראת החידון?

שלא  כמעט  לבמה  שעלינו  עד  "האמת, 
היינו בלחץ. היינו די בטוחים שנפסיד. אבל 
על  לענות  יודעים  שאנחנו  וראינו  עלינו 
השאלות של כל הכיתות, ואז התחלנו להילחץ, כי 

הבנו שיש לנו סיכוי לנצח".
איך התכוננתם?

"קודם כל, החלטנו שכולם יחזרו על הכל ושלא 
נחלק את הפרקים בינינו. חלק סיכמו את הפרקים 

וחלק קראו בעיון - לא משהו יוצא דופן".
הגיע לכם לנצח?

"אני מאוד מרוצה, וברור שהגיע לנו".
־איך היה שיתוף הפעולה בין חמשת המתמו

דדים מהכיתה שלך? 
"היה ממש מצחיק לשבת על הבמה, בגלל שכל 

באחד מהחמישייה ידע חלק מהתשובות, וככה אס
פנו מצבור של תשובות שהביא לניצחון. 

"אני רוצה להגיד תודה - לאור נולמן, נועם רז, 
באמיר דואניס ושירה איזנר - שהביאו את הניצ

חון".

)מימין למעלה בכיוון השעון(: ח"כ גלעד ארדן, ח"כ 
אופיר פז־פינס, ח"כ דב חנין, וח"כ לשעבר אברהם פורז 

מתארחים בכפר

תלמידי ח'/4 )מימין( וח'/6 )משמאל( מתמודדים עם השאלות

חידון התנ"ך בשיכבה ח' עסק השנה במנהיגות תלמידים † חמישה נציגים מכל כיתה התמודדו 
עם שאלות מגוונות מהעולם המקראי, שחלקן נכתבו על ידי תלמידי ט' † היה מפרך
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אין לא יכול – יש לא רוצה
לא העמידה בזמנים ולא ההיכרות עם נשק † מה שלמדתי בגדנ"ע היה, שיש לי משמעת עצמית 

וכוח סבל, ושאם ארצה, שום כאב גופני לא יעצור אותי בדרך למטרה

ורוניקה נז'לנסקי, י"א/1
"ידיעות הכפר הירוק"

אלה ימים שאזכור זמן רב. חוויות לכל החיים, שיעלו בי 
חיוך.

הגדנ"ע זה חמישה ימים של היכרות שלך עם עצמך, להבין 
מה אתה רוצה להיות בעתיד, בשירות הצבאי. אבל גדנ"ע זה לא 
בשביל להכיר את מגוון התפקידים בצה"ל, ולא בשביל ללמוד 
להפעיל כלי נשק, ולא בשביל לראות איך אתם מבחינה פיזית 

– מי שחושב כך – טועה.
נכון, יש פעילות גופנית ולומדים קצת על נשק ועל התפקיב
דים, אבל מה שחשוב הוא שיוצאים מהגדנ"ע עם משמעת עצב
מית יותר גבוהה, עם כוח סבל, ואמונה בעצמך, כי המפקדים ניסו 
להוכיח ש"אם אתה רוצה- אתה יכול". אני הבנתי שאם אני רוצה 
להוכיח לעצמי שאני יכולה, שום כאב גופני לא יעצור אותי, אין 
כזה דבר לא יכול - יש לא רוצה. המנטליות לוקחת חלק מאוד 
חשוב בחיים שלנו והפגיעות, הפציעות, הצלקות האמיתיות הן 

לא על הגוף - הן ברגשות שלנו, במחשבות שלנו בנפש.
הכוח המנטלי הרבה יותר חזק מהפיזי וזה משהו חשוב שלוב
הדברים  כל  על  להתגבר  לומדים  ימים,  חמישה  אחרי  מדים 

האלה.
עוד דבר חשוב הם הערכים והכבוד לשני. צה"ל הוא צבא עם 
ערכים. בחמישה ימים למדנו על עזרה הדדית וכבוד, על משב
מעת עצמית, על ערכים. אתה יורד מהאוטובוס ומגיע לבסיס 
צבאי שהוא כביכול מנותק מהעולם, ואתה בעולם שבו נותנים 
ומתי  להתפנות,  ומתי  לאכול  מתי  לך  שאומרים  פקודות  לך 

לדבר בטלפון.

עולם שבו לומדים להסתדר בהפסקה של חמש דקות: למלא 
מימייה, לדבר בפלאפון, לעשן את הסיגריה וללכת לשירותים. 
לומדים שתמיד יש את החלש בקבוצה, שלא כולנו שווים 
ולומדים לעזור לאותו אחד, לומדים לכבד כל אחד. ולומדים 
ולא כללי  יש כללים חשובים,  בנשק  כדי להשתמש  שאפילו 
בטיחות ולא איך לירות יותר נכון, אלא איך להגן על עצמך 

ועל המדינה ותוך כדי זה לא להיות צבא דמוני ורוצח, לומדים 
את טוהר הנשק. 

ואם כבר מדברים על השיא של הגדנ"ע אז בשבילי הוא היה 
האוטובוסים  על  שעלינו  לפני  שעה  רבע  הדיסטנס.  שבירת 
בדרך לבית הספר, היינו כבר על אזרחי וראינו איך כל הצוותים 
מדברים עם המפקדים שלהם בחופשיות, על כל הדברים הפרב

טיים, איך הם צוחקים איתם ורק המפקד שלנו משום מה מאחר. 
אותי זה איכזב, חשבתי שהמפקד שלי יחליט ששבירת דיסטנס 

זה לא נחוץ. 
אבל הוא הגיע, התיישבנו בחית והוא סיפר לנו על עצמו. 
את הרבע שעה הזאת אני לא אשכח בחיים. בדקה האחרונה, 
כשהמפקד חילק לכולנו כובעים עם הקדשה, שהוא כתב, פשוט 
היתה  ההקדשה  ובכיתי.  התפרקתי  יותר,  להחזיק  יכולתי  לא 
"השמיים הם לא הגבול הם רק ההתחלה!" והכובע הזה מולי 
לי את השבוע הכי טוב  זה מזכיר  עכשיו כשאני כותבת את 

בחיים שלי.
חיילים לשבוע

אפשר לסכם את השבוע הזה כחוויה בלתי רגילה, המפת־
חת משמעת עצמית, עבודת צוות, חשיבה יצירתית ועמידה 

בזמנים.
במהלך השבוע, היינו חיילים לכל דבר, לבשנו מדים ומילאנו 
אחר פקודות, רצנו וזחלנו, השתתפנו בשיעורים בנושא טרור, 

שנות שירות, הגיוס לצה"ל והחיילות השונים.
שבוע זה הוסיף לנו המון וכעת כל אחד מאיתנו מוכן קצת 

יותר לצבא.
בוריס פורמן, י"א/1

עדיין ילדים
רגע לפני הבגרויות והצבא, מורן ברזילי עוצר לראות עד כמה השתנינו והאם התבגרנו כמובטח

מאת מורן ברזילי, י"ב/2
"ידיעות הכפר הירוק"

סוף סוף הגענו לסוף י"ב. 
מה נעשה עכשיו? חלק מאיתנו כבר בחרנו במסלולים בצבא, 
חלק לא. ובכל מקרה, האם נשולב בצבא במסלול שאנחנו רוצים? 
לאן יילכו חברינו ומתי ניפגש איתם שוב? ואיך נסתדר בכלל 

אחרי בית הספר?
אני מניח, כי שאלות אלו ייפתרו ויתבהרו בעתיד הקרוב. 

ובינתיים, נשאלת השאלה: האם אנחנו מרגישים בוגרים יותר 
לא! מעבר  היא ממש  התיכון? לדעתי, התשובה  סיום  לקראת 
לשינוי בגובה ובמראה הכללי, אני לא מצליח להבחין אצל האנב

שים בשוני מהותי. 
ז'  אם משווים איך עברו עלינו השיעורים כשהיינו בכיתה 
לעומת איך שאנחנו בכיתה י"ב, עולות מסקנות קשות. למשל, 
בשיעור.  התנהגות  כללי  לנו  להנחיל  הצליחו  לא  שהמורים 
לעומת זאת, אנחנו רכשנו מיומנות באיך להעביר את השיעור 
בדרכנו ללא שליטת המורים. המסקנה: לא השתנינו מבחינת 

התנהגות לעומת שנים קודמות.
אבל אולי זה עוד יגיע. בתחילת י"ב עדיין לא הרגשנו, שזו 
השנה האחרונה שלנו בבית ספר. עדיין היינו תחת הרושם, שיש 
זמן רב עד לסוף, ולכן הציפיות היו כמו בשנים קודמות - להב

צליח במקצועות הלימוד שבחרנו, להשקיע בלימודים, למצוא 
חברה.

אבל ככל שעברו השבועות הבנו, כי עוד מעט נגמרים הליב
מודים וכי יש דברים שחשוב לתכנן לעתיד - פסיכומטרי, צבא, 

אולי אפילו איזה תואר נעשה באוניברסיטה...
ובאמת, בתקופה האחרונה אנחנו טיפה משתנים. אם איבדנו 
את הרצון ללמוד, הוא חוזר בשנית לקראת הבגרויות, ואנחנו 

מצפים מעצמנו ליותר. 
ולדובדבן שבקצפת - הסוף הטוב. סוף סוף נגמרת שנה הליב

מודים, ואנחנו יוצאים אל העולם. אני רוצה לשרת בצבא, להגן 
על מדינתנו. ואני מתרגש מכך. 

רק שתסתיים שנת הלימודים הזאת ואוכל להמשיך הלאה.

תזכרו
שהיינו כאן

המורים בתיכון ייזכרו אצל רובנו 
עוד הרבה שנים † ולריה ובר 

מפרגנת למחנכת שלה על שהצליחה 
לשרוד עם הכיתה שלוש שנים

מאת ולריה ובר, י"ב/2
"ידיעות הכפר הירוק"

וממשיכה  מאחור  התיכון  את  משאירה  אני  רגע  עוד 
הלאה. 

עבורי, השלב הבא איננו צבא עדיין, אלא שנת שירות ותרוב
מה לקהילה. ראיתי כמה מקומות, כאופציה לעשות בהם שנת 
שירות, והתקבלתי לכפר הנוער אשל הנשיא, שנמצא ליד באר 

שבע.
את המחנכת שלנו, שהגיעה איתנו עד הלום, קיבלנו בכיתה 
י'. זה מאוד משמח שהיא החזיקה איתנו שלוש שנים, במיוחד 
על רקע העובדה, אנחנו כיתה קשה וגם הניחוחות בה לא תמיד 

נעימים. מה שכן, אנחנו כיתה מגובשת.
עד שנסיים את הלימודים, אנחנו מבקשים שהיא תמשיך לחב

פור על כמה שצריך ללמוד וכמה שזה חשוב וכאלה... והיינו 
רוצים שלקראת סוף השנה היא תכין אותנו לחיים שאחרי - איך 
לצאת אליהם ובאיזו גישה, באיזו עין להסתכל על דברים ואיך 
להסתדר כבוגרים? וכמובן שתעזור לנו לענות על כל מיני שאב

לות, כמו איפה אעבוד, איפה אחיה, מה יהיה בצבא?
אנחנו מאוד מעריכים את המחנכת שלנו, והיינו רוצים שהיא 
תמשיך לשמח אותנו ולשמור על קשר גם אחרי שנעזוב את 

בית הספר. 
המשך שנה נפלאה לכולם, ותמיד תזכרו שהיינו פה - י"ב/2, 

מחזור נ"ד.

כיתה י"ב, סוף

צילום אילוסטרציה בכל מקרה, הסוף טוב 

אפשר להיכנס?
מרכז המשאבים, שהוקם למטרות למידה, הפך מוקד משיכה לתלמידים שיש 

להם חורים במערכת † התוצאה: קשה ללמוד שם † הלנה ואבי תירוש ממליצים 
להקים מועדון לשעות הפנאי † ההנהלה לא פוסלת

מאת רועי לדר, י"א/1
"ידיעות הכפר הירוק"

ניסיתם פעם לעמוד בדרכם של השועטים 
לחדר המשאבים?

החופב ובשעות  הגדולה  בהפסקה  יום,  מדי 
שיות, אני עובר בדלתות הלבנות של התיכון 
החדש ויוצא לרחבת האודיטוריום. אני מהלך 
לי בשלווה ובנחת, מהרהר על שורת הנכשלים 
האחרונה שלי בפיזיקה. לפתע עוברת, או יותר 
נכון שועטת, שיירה ארוכה של תלמידים שכב

מעט ורומסת אותי. 
כל פעם מחדש אני מביט בתופעה בתמיהה 
וחושב: "לאן הם ממהרים?". התשובה היא זוג 
המילים  רשומות  שמעליהן  נוספות,  דלתות 

"מרכז משאבים". 
עוד כשהייתי תלמיד בחטיבה מרכז המשאב

שהציע  ביותר,  האהובה  האטרקציה  היה  בים 
הכפר לתלמידים. הוא היה מלא באופן קבוע 
עד אפס מקום, מצאת החמה ועד צאת ההסעה. 
תלמידים נדדו אל החדר הזה, כדי לנצל את 

עמדות המחשבים הרבות שבו. 
יום,  פנימיית  אחראית  זרצר,  הלנה  לפי 

כדי  מעשור,  יותר  קצת  לפני  הוקם  המרכז 
למטרה  המורים  ואת  התלמידים  את  לשמש 

אחת - למידה.
"מטרת המרכז היא לתמוך בכל הנושא של 
למידה ממוחשבת", אומר אבי תירוש, המנהל 
מיד  הופניתי  שאליו  המרכז,  של  התיפקודי 
שאמור  מקום,  "זהו  הלנה.  עם  שיחתי  אחרי 
הנוב כל  את  ותלמידים  מורים  אצל  לפתח 

ולמידה  אינטרנטיים  מידע  מקורות  של  שא 
ממוחשבת". 

עם הזמן התעוררה בעיה - תלמידים מגיעים 
לכאן לא רק בשביל ללמוד, אלא כדי להעביר 
את שעות הפנאי שלהם. והדבר פוגע במי שכן 

רוצים ללמוד שם.
הלנה אופטימית למדי לגבי הפיתרון לבב

עיות: "הכל צריך לבוא מצד התלמידים. אני 
לעבור  צריכה  התלמידים  שמועצת  חושבת, 
ולהסביר את מטרות המרכז, ולהסביר לתלב
מידים שאם הם רוצים לקבל את כל מה שהב

מרכז יכול להציע - לדרכי למידה בלבד, הם 
וליב צריכים להתייחס אליו כמקום תרבותי 

מודי, שניתן להיעזר בו לכל מטרות הלמידה. 
אני חושבת שצריכה להיות פה תורנות תלב

מידים, שיפקחו וישמרו על מטרתו הלימודית 
של המרכז".

הדר, מורה לגיאוגרפיה ויושבת קבועה במרב
כז, מסכימה עם הלנה. "השינוי במרכז המשאב

בים טמון בתלמידים", היא קובעת, "או במילים 
אחרות, בלחץ חברתי. צריך להיות פיקוח של 

תלמידים על עצמם".
"מקום  הקמת  הוא  שהוצע  נוסף  פיתרון 
החוב בשעות  לתלמידים  אלטרנטיבי  מפלט" 

פשיות.
"אין מה לעשות, ילד זה ילד", אומרת הלנה, 
"וכרגע אין פיתרון לתלמידים שיש להם חוב

רים במערכת. צריך להקים מקום, כמו מועדון, 
שתהיה בו גם פינת מנוחה וגם ציוד אלקטרוני, 

כמו טלוויזיה ומחשבים". 
אבי מסכים: "צריך להקים לתלמידים מקום, 
שישרת אותם בשעות הפנאי. זה היה מפחית 
עוד  כל  המרכז.  בעיות  את  באופן משמעותי 
ימשיכו  הבעיות  כזה,  מקום  יספק  לא  הכפר 

לזרום למרכז המשאבים".
כזכור, עד לא מזמן היה מקום כזה, אבל הוא 
נחרב בשריפה מסתורית בשלהי השנה שעברה 

ולא הוקם מחדש.

ההנהלה:

"מועצת הנוער 
צריכה לקחת 

אחריות"
מההנהלה נמסרו התגובות הבאות לדברים שנא־

מרו בכתבה על מרכז המשאבים:
1. בעניין מטרתו של המרכז נמסר, כי "המרכז קיים 
רק לצורך לימודי. כל חריגה ממטרה זו פוגעת במרכז 

ובציוד העדין שבו". 
2. בעניין אחראי המשמעת במרכז המשאבים נמסר: 
”מינוי איש מקצוע לתפקיד ’השוטר’ אינו הגיוני - הן 
”גיוס  וגם:  עקרונית”,  מבחינה  והן  מבחינה תקציבית 
תלמידים לתפקיד הוא אפשרי, בתנאי שמועצת הנוער 

תקבל אחריות על המרכז ותמנה תורנות”. 
3. בעניין מקום אלטרנטיבי לשעות הפנאי נמסר, כי 
”הכפר הירוק הוא מוסד חינוכי ואין בו מקום למתחמי 
פנאי ובילוי”. עם זאת נאמר גם, כי ”שום החלטה אינה 
מקודשת, וההנהלה מוכנה לבחון אפשרות של פתיחת 
המרכז גם לצורכי פנאי, שוב - בתנאי שמועצת הנוער 

תיקח עליו אחריות”.
4. כמו כן נמסר מההנהלה, כי ”התלמידים חייבים 
להתחייב לחזור מדרכם ולקיים את החלטות המועצה 

- אחרת המרכז ייסגר בשנית”.
ממועצת הנוער נמסר: ”לא גובשה דעה חד משמב
עית בעניין מרכז המשאבים, אך המועצה תשמח לייחס 

תשומת לב נוספת לנושא בעתיד”.

פורים בירוק
סרט קומי, ארוחה של בית מלון, מערכונים על מלאכים ותחרות היאבקות היו רק חלק 

מאת איליה רץ, ט'/4
"ידיעות הכפר הירוק"

פורים בכפר הירוק זו מסורת שמחה ורבת שנים. כשבוע 
לפני החג נערכים אירועים ופעילויות לקראתו שמארגנים כי־

תות י"א וי"ב. 
החג החל בסרט קומי שהוקרן בחדר האוכל. בערב יום שלישי 
נערכה "ארוחת בית מלון", שכללה מזון יוצא דופן. בתפריט היו 
פנקייקים, חביתיות ירק, ריבועי פיצה, מעדני חלב, שוקו ועוד. על 
הבמה הוצגו מערכונים של תלמידי י"ב בנושא שטנים ומלאכים. 

האווירה היתה פורימית והיה מאוד מהנה.
ערב יום רביעי, נדרשה כל קבוצה מהפנימייה להכין שיר פורים 
מקורי. במהלך הערב נצברו נקודות על משימות, בהן בניית פיב

רמידה, ציור דיוקן, זיהוי אישים בכפר בעזרת פנטומימה, מציאת 
שם הקבוצה על אחת המסכות שנתלו באותו ערב על קירות חדר 

האוכל ועוד. 
שיא הערב היתה תחרות היאבקות נגד דוד איסקוב מי"א, בחור 
עב בשר, ששוקל 100 ק"ג ומומחה לג'ודו. מכל שיכבה עלה נציג 
אחד לנסות להפיל את דוד. לשכבות ז' ובח' הותר להעלות שני 
מתמודדים יחד. דוד הצליח להפיל כל אחד שעלה להילחם נגדו, 
יותר  להשקיע  צריך  היה  כך  היריב,  גיל  שעלה  שככל  למרות 

מאמץ. 
בערב שישי התקיים "אוסקר ירוק" שבו הוצגו קליפים שהכינה 
כל קבוצה. מדי שנה כל קבוצה מקבלת את שיר הנושא או את 
הרעיון על פיו צריכים להכין את הקליפ, והיא מצלמת וכותבת 
לבדה, בהשתתפות חניכי הקבוצה. השנה נבחר "ברבאבא", בביצוע 

ציפי שביט. 
הקבוצה שזכתה השנה היא קבוצה ג' של כיתות י', שמיקמו 
את ברבאבא במטבח חדר האוכל. כך לפתע, אדי נהפך לברבאב
מא בלונדינית מהממת, כוכבה וחיים צחקו על ברבאבא, והקב
ליפ נהפך לסרטון המנצח. בלי ספק על היותו הקליפ המקורי 
המים  בפארק  כיף  ביום  זכו  המנצחים  שצריך.  כמו  וה"חצוף". 

"שפיים".
בשבת בבוקר התקיים משחק כדורגל בין השמיניסטים למדריב

כים והש"שים בכפר. השמיניסטים ניצחו בתוצאה המרשימה של 

3:0. כנראה שלמרות המגמה של השנים האחרונות שהמדריכים 
מנצחים, הפעם, הם אכלו אותה.

לבסוף, בערב ראשון התקיים נשף פורים במתחם חדר האוכל. 
הנשף החל בתשע וחצי בערב והסתיים בחמש בבוקר למחרת. בערב 
הופעלו דוכני משחק, ונפתח מזנון. אחר כך היה מופע סטנד אפ 
של שלישיית "משחק מקדים". אחר כך היה דיסקו עד חמש בבוקר. 
בנשף נכחו הרבה חוצניקים ולא רק תלמידי פנימייה, והתחפושות 
באירוע היו מושקעות. על כל פנים, על פי התגובות אפשר להבין 

שזו הייתה מסיבת פורים מוצלחת ביותר.

היה מגניב
כמו כולם, גם אני חשבתי איך תיראה התחפושת שלי.

לא דאגתי, העיקר שהמסיבה תהיה סבבה. התפלאתי שפורים 
בכפר הוא חג כל כך מושקע. אז הערב התחיל די משעמם, אבל 
כשהדיסקו בנשף התחיל כולם באו לרקוד והיה מגניב. כל הכבוד 

לשכבות י"א וי"ב! היה נהדר. 
שיר גולדובסקי, ט'/1 

מאירועי פורים שהתמשכו השנה על שלושה ערבים מצחיקים במיוחד

השוורים, 
הערבים ושאר 
משתתפי נשף 

פורים בכפר



זה כל 
הסיפור
הישר מהסלון של ורדה קרין, 
כמה ספרים שתלמידי הכפר 

ממליצים לכם לקרוא

רוץ ילד, רוץ
שקרה  מה  את  משקף  אורלב,  אורי  מאת  הספר, 
בתקופת השואה מנקודת מבטו של יורק, ילד יהודי 
פולני קטן, אשר נחלץ בעור שיניו ממלתעות המוות 

של מחנות ההשמדה. 
בדרך נס מצליח יורק להינצל מניסיונות ההתנכב
לות של הנאצים בפולין, שבה מתרחש הסיפור. ההרב
פתקאות שעוברות על יורק במהלך תקופת השואה 
כוללות קטעים עצובים ומצחיקים כאחד, וכולן נוגב

עות ללב ומרגשות. 
שסיימתי  עד  מידיי  הספר  את  להניח  התקשיתי 
לקרוא אותו. ואני בטוחה שהוא ייחרט גם בזיכרונכם, 

אם תנסו אותו.
יעל רטר

גנבת הספרים
הספר, מאת מרקוס זוסאק, מספר על ילדה בתקופת 
השואה, שהמוות פגש בה שלוש פעמים, אבל לא לקח 

את נשמתה. 
ספרים.  וגונבת  לקרוא  שאוהבת  ילדה  היא  ליזל 

בנוסף, מסתתר בביתה יהודי. 
של  ההתמודדות  תהליך  מתואר  הסיפור  לאורך 
הילדה עם המאורעות המזעזעים שקרו לה, ביניהם 

מות אחיה.
ויקטוריה דדשב

בתו של שומר הזיכרון
הספר,  מאת קים אדוארדס, עוסק במשפחה שנולב
דו לה תאומים, בן ובת. הבן נולד בריא ואילו אחותו 

התאומה סובלת מתסמונת דאון. 
האבא מסתיר את הילדה מאשתו, ואומר לה שהתיב

נוקת מתה בלידה. 
הספר מספר על ההתמודדות של שני ההורים עם 
המצב, וכיצד הילדה שאומצה על ידי המיילדת גדלה, 

מתפתחת וחיה חיים רגילים.
אווה לנצמן

אם יש גן עדן
נושא הספר, שכתב רון לשם, הוא הצבא, אבל הוא 
עוסק הרבה ביחסי אנוש - כיצד אנשים שונים לגמרי 

חיים יחד וכיצד הם מתמודדים אחד עם השני.
אור ירמולוביץ' 

ייסורי ורתר הצעיר
הרומן הזה, שכתב יוהן וולפגנג גתה, נבנה על סיב
דרה של מכתבים, למעט הסוף. המכתבים מספרים 
את סיפורו של ורתר, נער שלא מצא את ייעודו ואשר 

בורח מחייו. 
ורתר, אשר  הוא על אהבתו הנכזבת של  הסיפור 

בסופו של דבר מסתיימת באופן טראגי.
אוולין אנקה

על דעת עצמו
"על דעת עצמו", מאת נורית גרץ. מתאר את ילב
אלצהיימר.  חולה  הוא  שהיום  קינן,  עמוס  של  דותו 

הספר נכתב על ידי אשתו של קינן.
כביוגרפיה,  בעיקר  שבנויה  העלילה,  אורך  לכל 
הסופרת לא מתארת את חייהם ביחד, אלא מתעמקת 

בעברו של קינן ככל יכולתה. 
עמוס קינן, שנחשב לשמאלן, מתואר בספר כתומך 
בימין. דמותו המסקרנת, וכך גם אישיותו, וגם הרקע 
ההיסטורי השזור בסיפור - משאירים את הקורא עם 

טעם של עוד.
ורדה קרין 

שבת אחרונה בכפר
אחרי כל כך הרבה שנים בכפר הירוק, כבר 

התרגלנו להישאר כתורנים בשישי שבת. 
אבל בב20.2.2009 היתה לנו שבת מיוחדת, 
זו היתה הפעם האחרונה שהקבוצה שלנו  כי 
סופ"ש  כתורנית  נשארת  המוזיקה  ממגמת 

בכפר.
הקבוצה  בפני  וניגנו  שרנו  השבת  בקבלת 
ודלפין.  ורדה   - לבקר  שבאו  המורות  ובפני 
עם  סיפור  לנו  סיפר  המדריך  עודד  בהמשך, 

מוסר השכל.
אנחנו, תלמידי מגמת המוזיקה, גרים כאן 
כבר כמה שנים. לאורך התקופה הזאת הכפר 
תרם לנו רבות - גם בבית הספר וגם בפנימייה. 
וגם אנחנו תרמנו בחזרה. בכל החגים וקבלות 

השבת היינו שותפים בפן המוזיקלי.
בשבת האחרונה הרגשנו תחושות של משב
פחה, לצד הרגשה של פרידה. אנחנו מקווים 

לשמור על קשר עם הכפר הירוק.
ממש כמו משפחה. הי"בניקים מסכמיםנועם חמו ואור רבינוביץ', י"ב/3

וטרינר 
הכפר

כשהיה ילד, הביא הביתה יוני 
פרס )הבן של...( ציפורים, 
צבים, חתולים וכלבים † 

אמא ואבא לא כל כך אהבו, 
אבל אנחנו הרווחנו מנהל 

בית חולים וטרינרי

חזר הביתה
"ידעתי שאני מאוד רוצה לחזור לפה כמדריך, ולתת קצת ממה 

שהכפר נתן לי" † בן דבש נזכר בימיו כתלמיד בכפר, ומנסה להשוות בין 
אז להיום † מה שבטוח - ב'/1 אימפריה!

מאת איליה רץ ומירב ויינטרוב, ט'/4
"ידיעות הכפר הירוק"

לחזור  הירוק  הכפר  לתלמיד  גורם  מה 
שוב, והפעם כמדריך? 

בן דבש, מדריך קבוצה ב'/1, הגיע לכפר 
 .1995 בשנת  ט',  בכיתה  היה  כאשר  הירוק 
הוא למד בכפר עד י"ב, סיים את הלימודים 
בב1999, התגייס לצבא, ובב2006 חזר להדב

ריך.
מדוע החלטת לבוא לכפר?

שאני  ידעתי  מהצבא,  "כשהשתחררתי 
מאוד רוצה לחזור לפה כמדריך, ולתת קצת 
קיבלו  ישר  לא  אבל  לי.  נתן  שהכפר  ממה 

אותי, אמרו שאני צעיר מדי. 
לקחו  ויתרתי,  שלא  שנים  כמה  "לאחר 
טוב.  לי  שזה עשה  מאמין  מאוד  אני  אותי. 

העובדה שהתעקשתי, השתלמה".
ספר קצת על עבודתך כמדריך.

"אני מאוד מאמין שכל אחד צריך לעשות 

זה  ובסופו של דבר,  מה שהוא אוהב, 
ישתלם לו וגם לסביבה שלו. ובלי 

להשתחצן אני חושב שיש לי את 
הקבוצה הכי טובה בכפר, והסיבה 
עושה  שכשאתה  היא  העיקרית 
משהו שאתה אוהב, אתה גם מצב

ליח".
ספר לנו קצת על הקבוצה.

שעושה  שמה  לזכור  צריך  "תמיד 
את הכל, זה קודם כל הקבוצה. ברגע שיש 

קובץ של ילדים שהם מאוד טובים, הקבוצה 
המדריך,  תמיד  לא  וזה  עצמה,  את  מוכיחה 

המורה או האם בית.
פשוט  נהיה  הכל  טובים  חבר'ה  "כשיש 
יותר וכיף יותר לשני הצדדים. בנוסף לכל 
האווירה של הכפר, ואיפשהו גם בשבילי, זו 
חזרה הביתה. האווירה, החיות, הטווסים. זה 

נותן המון".
תל־ שהיית  מאז  השתנה  הכפר  האם 

מיד?

היה  הכפר  תלמיד,  "כשהייתי 
אחר. היו הרבה יותר ימי עבודה, 
אבל מבחינת למידה היו פחות 
הצלחות. אני לא יכול להגיד 
או  אם הכפר השתנה לטובה 
מדברות  ההצלחות   - לרעה 
בעד עצמן: הממוצע עלה בהב
היו  רבה. כשאני הייתי תלמיד, 
בכפר כב600 תלמידים ורובם תלב

מידי פנימייה.
"מאוד אהבנו את העבודה. תרמנו מעצב
יותר  יש  היום  והרגשנו שהכפר שלנו.  מנו 
השקעה בלימודים, וזה טוב, כי גם הציונים 
הרבה יותר טובים, אבל מציק לי שאני מרב

גיש מהילדים חוסר הערכה למשק.
"אני חושב שאפשר לשלב את הכל יחד. 
לשב אסור  הלימודים,  ראשונה  ובחשיבות 
כוח את זה. ועוד משהו קטן שהייתי רוצה 
להוסיף: קבוצה ב'/1 אימפריה, ואף אחד לא 

יוכל להוכיח אחרת!".

חוויות בלי הפסקה. מטפלים בבית החולים הווטרינרי

אורי הררי, ח'/2
"ידיעות הכפר הירוק"

למקרה שלא ידעתם, יש בכפר בית חולים 
וטרינרי, שאותו הקים ומנהל יוני פרס (כן כן, 

הבן של הנשיא שמעון פרס). 
בית החולים נמצא מאחורי מרכז המבקרים, 
נסתר מעיני כל מי שלא מחפש אותו, ומתברר, 

שלפעמים גם מעיני מי שמחפש אותו, כמוני. 
לאחר מספר דקות של התרוצצות, מצאתי 
חיים  בעלי  התרוצצו  הבניין  בתוך  סוף...  סוף 

רבים, מראה שנעים מאוד לראות. שוחחתי עם 
יוני על המקום ועל עברו כווטרינר. מומלץ לכל 

מי שחשב לעסוק במקצוע )או לא!(.
איך הגעת למקצוע הווטרינריה?

חיים, תמיד רציתי  "בילדותי, אהבתי בעלי 
להתעסק איתם. משנת 1985 עד 1989 למדתי 

את המקצוע".
גידלת חיות מחמד בילדותך?

"היו לי חיות כל הזמן: ציפורים, צבים, חתוב
לים, כלבים, כל מה שהיה אפשר. הייתי אוסף 
מהרחוב. ההורים לא כל כך אהבו את זה, אבל 

לא היתה להם ברירה, הם התרגלו".
יש לך קשר עם ילדים מהכפר?

"יש לי קשר עם תלמידים – יש פה חבר'ה 
שבאים סתם ככה, יש כאלה שעברו פה השתלב
מות. וחוץ מזה, ישנה המגמה הקדםבוטרינרית, 

שאני מרצה בה".
מעבודתך  במיוחד  לך  זכורה  חוויה  איזו 

בכפר?
"כל היום יש חוויות. יש הרבה מקרים מרב
גשים של אנשים שיכולים לעשות הכל למען 

בעלי החיים שלהם, קשה לציין אחת במיוחד".

ותודה לאנג'לינה
מדגם מקרי של תלמידים צייד את מבקר הסרטים שלנו בחמש משימות צפייה † אחרי שעות מול המסך 

ממליץ רועי לדר על "ההחלפה" )אנג'לינה ג'ולי( ועל "ואלס עם באשיר" )לא לשמאלנים בלבד(
מאת רועי לדר, י"א/1
"ידיעות הכפר הירוק"

טקס האוסקר חלוף חלף, והגיע הזמן לראות ולס־
כם מה הניב הקולנוע בשנה האחרונה.

סיירתי בבית הספר, שאלתי אנשים ואספתי חמישה 
סרטים אהובים במיוחד. אחר כך צפיתי ובחנתי בעיון, 

ולהלן המסקנות. 

התנגדות 
אתם נתתם: 4/5 - סרט טוב מאוד.

אני נותן: 3/5 - מבדר.
עלילה: בב1941, במקביל לרצח ההמוני של יהודי 
מזרח אירופה, מוצאים שלושה אחים מחסה ביערות 
המבודדים שבהם בילו את ילדותם. טעונים ברגשות 
נקמה וזעם על רצח משפחתם ועל הזוועות שנאלצו 
לחוות, פותחים השלושה במאבק מזוין כנגד הנאצים.

ביקורת: סיפורם האמיתי של האחים הוא אכן חומר 
נראה שהסרט מעדיף להתמקד  משובח לסרט, אבל 
יותר באקשן מאשר ברקע שבו מתרחש הסיפור. ההכב
לאה בין דרמה המתרחשת בשואה לבין סרט פעולהב

מלחמה הוליוודי - פשוט לא עובדת. 
סוחף  היא סרט, שעדיין מצטיין באקשן  התוצאה 
ועשוי היטב, אבל אין בו את המורכבות המרתקת של 

סרטי שואה אחרים. 
במילים אחרות: סרט הנצחה פרופר, אלים ושטחי. 

נער קריאה 
אתם נתתם: 5/5 - מושלם.

אני נותן: 1/5 - שואף לתחתית.
עלילה: בימים שאחרי מלחמת העולם השנייה מייקל 
ברק הוא נער בן 15, שפוגש אשה מבוגרת ומנהל עימה 
רומן, עד שהיא נעלמת באופן מסתורי מחייו. שנים 

לאחר מכן, כסטודנט למשפטים, הוא נתקל בה שוב. 
הפעם היא אחת הנאשמות העיקריות במשפט, המתב

נהל נגד פושעי מלחמה גרמנים.
ביקורת: הסרט הוא תופעה, שלא נתקלתי בה אף 
פעם - נאצית יפה, רכה וחסרת אונים, עוברת שבעה 
מדורי גיהינום. רוב האנשים שדיברתי איתם על הסרט 
ישבו באולם הקולנוע, אהבו מאוד את הנאצית היפה 

ומצאו עצמם מתחננים לסוף טוב. אני לא. 
לא משנה כמה יפה היא. נאצית היא נאצית. סרט 
שמנסה להראות צדדים יפים בדמות שטנית כמו זאת 
רק עושה לי בחילה. את הציון שנתתי לסרט שלפתי 
)וקורבנותיה  עברה  את  לקרוע  אחרי שהצלחתי  רק 
הרבים( של הדמות הראשית מהעלילה - מה שמשאיר 

אותה עוד קורבן שורד ועקום של המערכת. 

הסיפור המופלא 
של בנג'מין באטן

אתם נתתם: 5/5 - מושלם.
אני נותן: 3/5 - מבדר. 

ועם   ,85 בן  כשהוא  נולד  באטן  בנג'מין  עלילה: 
יותר. עד שהוא חוזר  ונהיה צעיר  השנים הוא הולך 
להיות תינוק, בזמן שכולם סביבו מתבגרים ומזדקנים 

כרגיל. 
של  ארוכות  דקות  וב40  שעתיים  אחרי  ביקורת: 
הסרט מצאתי את עצמי בעיצומה של חצי שינה. בסרט 
אמאדאוס, המגולל את חייו של מוצרט, הקיסר אומר 
למוצרט שאחת היצירות שלו פחות טובה ממה שיכלה 

להיות, מכיוון שהכילה "יותר מדי תווים". 
שם דווקא הקיסר טעה. אבל במקרה של היצירה 

הזאת, האמירה מתאימה יותר מתמיד. 

ההחלפה
אתם נתתם: 4/5 - טוב מאוד.

אני נותן: 4.5/5 - מצויין. 
עלילה: אם חדבהורית חוזרת יום אחד לביתה הצנוע 
ונתקלת בסיוט הנורא ביותר של כל הורה - בנה נעלם. 
לאחר כחמישה חודשים נמצא ילד, הטוען שהוא בנה. 
הוא מוחזר אל האם על ידי המשטרה, שרוצה מאוד 
לקטוף את פירות יחסי הציבור על החזרת הבן האובד. 

אך האשה יודעת שזה אינו בנה.
כשהיא לוחצת על מוסדות החוק להמשיך לחפש 
אחר בנה האמיתי, היא לומדת שבארצות הברית של 
אז הנשים אינן יכולות לקרוא תיגר על המערכת המב

שפטית ולצאת מזה בשלום. 
לאחר שהוגדרה כלא שפויה, היא מוצאת בן ברית 
בדמותו של כומר, הנרתם לעזרתה במאבק מול המוב

סדות ומציאת בנה הנעדר.
ביקורת: אחרי שנת חורף ארוכה מאוד של סרטים 
רדודים ומשעממים שנעשו בכיכובה, אנג'ילנה ג'ולי 
התעוררה. וטוב שכך. זהו אינו סרט על הורות, כפי 
שרבים כל כך חושבים, אלא דווקא על מעמד האשה, 
ובכלל על בני אדם. האשה הזו נדפקה על ידי החבב

רה הדמוקרטית בצורה הכי בזויה ומרושעת שיכולה 
להיות. 

גם אם תמצאו עצמכם נרתעים מהמסרים של הסרט 
הזה, אתם חייבים להודות שצורת עשייתו, ביחד עם 

משחקה הנהדר של ג'ולי, פוגעים בול. 

ואלס עם באשיר
אתם נתתם: 3/5 - מבדר.
אני נותן: 4.5/5 - מצויין.

עלילה: "ואלס עם באשיר" הוא סרט מסע מצוייר 
מנבכי התודעה של הבמאי והתסריטאי ארי פולמן, 
המנסה להתחקות אחר שלושה ימים במלחמת לבנון 

הראשונה שנמחקו מזיכרונו מבלי להשאיר עקבות. 
ביקורת: רבים שדיברתי איתם על הסרט חושבים, 
שהוא שמאלני מדי. אבל אני חושב אחרת - הסרט לא 
בוחר להשתהות מספיק על הפרטים הכואבים באמת, 
מלחמת  בזמן  הישראלית  העיניים  לעצימת  שנגעו 
לבנון. לעומת זאת, הוא מגולל בפרטי פרטים, והפרב

טים מצמררים, את החוויות שעברו חבריו של פולמן 
ואלה שעבר הוא עצמו. חוויות של חיילים בני 18 וב19, 

שנזרקו למלחמה איומה בלי להבין למה.
שאינה  חרף  הייחודית,  האנימציה  עם  ביחד 
ריאליסטית, נוצר סרט שהותיר אותי יושב על הכסא 
הרגשתי  אשמה.  ומלא  מילים,  ללא  הקולנוע  בבית 
החיים  כל  את  שזרקה  במדינה  חי  שאני  בכך,  אשם 

האלה ללא כל סיבה טובה נראית לעין.

שלא 
תגידו 
שלא 

מצחיק 
כאן

שתי בדיחות מהספר "אפלטון 
והאתון נכנסים לבר"

האינדיאנים 
מכירים את הטבע

טיעון מעגלי הוא טיעון שבו 
ההוכחה להנחה מכילה את ההנ־
חה עצמה. לעתים קרובות טיעון 
מעגלי יכול להיות בדיחה בפני 
עצמה, ללא צורך בשום קישוט.

היה סתיו והאינדיאנים בשמורה 
שאלו את הצ'יף שלהם אם החורף 
יהיה קר. הצ'יף חונך בדרכיו של 
העולם המודרני, מעולם לא לימדו 
ולא  העתיקים  הסודות  את  אותו 
היתה לו שום דרך לדעת אם החוב

רף יהיה קר או נוח. 
לבני  יעץ  הוא  ביטחון,  ליתר 
שבטו לאסוף עצים ולהתכונן לחוב
רף קר. עברו כמה ימים, הוא חשב 
שוב על העניין באופן מעשי, התב
קשר לשירות המטאורולוגי ושאל 
אם הם צופים חורף קר. החזאי ענה 
שאכן, הוא מעריך שהחורף יהיה 
קר. הצ'יף יעץ לאנשיו לאגור עוד 
מכן  לאחר  שבועות  כמה  עצים. 
המב בשירות  הצ'יף  שוב  בירר 
טאורולוגי. "האם עדיין נראה לכם 

שהחורף יהיה קר?" שאל. 
"כן, בוודאי", ענה החזאי, "נראה 

שמחכה לנו חורף קר מאוד".
כל  לאסוף  לאנשיו  יעץ  הצ'יף 
כמה  למצוא.  שיוכלו  עץ  חתיכת 
הצ'יף  חזר  מכן  לאחר  שבועות 
המטאורולוגי  לשירות  וטילפן 
לשאול איך נראה בעיניהם החורף 
כעת. אמר החזאי, "עכשיו אנחנו 
החורפים  אחד  יהיה  שזה  צופים 
הקרים ביותר שנרשמו אי פעם". 

"באמת?" אמר הצ'יף. "איך אתם 
יכולים להיות בטוחים כל כך?"

עצים  אוספים  "האינדיאנים 
בטירוף!" ענה החזאי. 

חושש שהיא 
מאבדת את זה

מאבדת  שאשתו  החושש  אדם 
את שמיעתה הולך להתייעץ עם 
רופא. הרופא מציע לנסות בדיקה 
מאחוריה  "עמוד  פשוטה:  ביתית 
שישה  של  ממרחק  שאלה  ושאל 
מטרים, אחר כך ממרחק של שלוב

שה ולבסוף ממש מאחוריה". 
את  ורואה  הביתה  הולך  האיש 
אשתו במטבח כשפניה אל התנור. 
ושואל:  הדלת  בפתח  עומד  הוא 

"מה יש לארוחת ערב?"
אין תשובה.

מטרים  שלושה  של  ממרחק 
הוא חוזר ושואל, "מה יש לארוחת 

ערב?"
עדיין אין תשובה.

הוא  מאחוריה,  ממש  לבסוף, 
שואל, "מה יש לארוחת ערב?"

ואומרת,  מסתובבת  אשתו 
"בפעם השלישית, עוף!" 

מבקר הסרטים
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מאוזן:
1. לא מצליח להיכנס לחזאי יחד עם 

אריק )3(
3. מחזירים את סוף העונה בזריזות )2,3( 
6. למי שפספס את השידור הישיר, רביץ 

נחקרת בצורה אחרת )4,5( 
7. ר' 10 מאונך 

9. ביצה רכה ושמן )4( 
11. יחד עם 16 מאוזן - יש אצלו מכשולים 

מקולקלים )מ( )5,4,4( 
13. כדורסלן עבר הכניס את כל בית הספר 

לתוך קרון )4,3( 
16. ר' 11 מאוזן

17. שוב המציא מפלגה בצפון תל אביב 
 )2,3(

18. דברי עלי? להיפך! )3(

מאונך:
1. בימין מוצאים שם מפלגה סגולה, 

אולי )5,3( 
2. אני נמצא אצל השף הקטן )5( 

3. לא יצור מושב )6( 
4. היסטוריה של חצי יועץ לבניה )2,5( 

5. בסוף מקבלים מספיק בקושי בצבא )4( 
8. מתי אני מחזיק ברשותי את שיר 

החטיבה? )3,5( 
10. יחד עם 7 מאוזן - המקום )בשמו 

החלקי( המתאים ללימודיו של נבחר ציבור 
מלא התלהבות )ש( )7,7( 

12. לא יצור מושב )6( 
14. יש להחליף את המשותף לירקון, לירדן 

ולירמוך כבר בהתחלה )5( 
15. הקצין מספר שהוא עושה שימוש באחד 

מחושיו )4(

תשבץ
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ידיעות
הכפר הירוק

אנפות  מגלנים,  צאצאים,  בבריכה  שמגדלות 
שבאות כדי לאכול את הדו חיים שבמים, ינשוף 
שאוהב לעמוד ליד הבריכה, וגם, ישנה סביבת 
צמחים ייחודית בזכות הבריכה. בריכת החורף 

מצילה בעלי חיים רבים מהכחדה!"
מה כבר הילדים יכולים לעשות?

הבב רואים את  בכך שהם  עוזרים  "הילדים 
שבשטח,  היופי  על  לעולם  ומספרים  ריכות, 
מספרים לאנשים, ובעזרת אירועים כמו צעדת 
להם,  שאיכפת  אנשים  מגייסים  אנחנו  הכפר 

ושומרים על השטח מתוכניות הבנייה. 
"הפעילות של בית הספר חשובה מאוד, זה 
חשוב שבני אדם יתרשמו כמה שיותר מהאיזור 
הזה. לשמור אותו כמשאב זה חשוב מאוד. בנוב

סף, הילדים בכפר ביצעו פרוייקטים של ניקיון 
ושל שילוט".

מה אתה עושה פה בכפר?
האדם  בין  קשר  ליצור  היא  שלי  "המטרה 

הטבע,  על  שילמד  לטבע, 
יאהב  יעריך,  אותו,  יכיר 
וישמור עליו. כל היציאות 
הכיתות  עם  לשטח  האלה 
חוויה,  ליצור  זה בשביל   –
ליצור קשר בין כיף לטבע. 
השטח הוא מנוף לפעילות 

מיטיבה, תורמת לקהילה. 
הירוק  בכפר  "הטבע 
לשמור  צריך  משאב.  הוא 
שנוגב להבין  צריך  עליו, 
הכפר,  של  בשטחים  סים 
מורידים  כביש,  פורצים 
פוגעים  חימצון,  בריכות 
דברים  קורים  פקאן,  בעצי 
האקולוגי  בערך  שפוגעים 

של השטח. אסור לשכוח שאחרי שכרב
תת עץ, אי אפשר פשוט להעמיד אותו 

בחזרה".
מה מבחינתך התסריט האופטימלי 

לבריכות החורף?
יוגדר  שהשטח  מאוד  מקווה  "אני 
כשטח אקולוגי חשוב, ושיישמר. שייתנו 
לאירוע  תבוא  שהקהילה  אותו,  לשפר 
שיעב בבריכה.  יתאהבו  ואנשים  הגדול 
זבו את השטח בשקט, ובית הספר ידאג 
הכפר  הרי  לבריכה.  הקהל  בין  לקשר 

הירוק בלי ירוק – זה לא אותו דבר".
בית  לכל  להעביר  רוצה  היית  מה 

הספר, מעל דפי העיתון?
של  הצ'יף  שכתב  מכתב  על  "לספר 

בב1855, לאחר  סיאטל לנשיא ארצות הברית 
שזה ביקש לקנות את האדמות של הצ'יף במב
חיר מגוחך, והצ'יף ידע, שאם לא יסכים לעיסב

קה, יטבח הנשיא אותו ואת אנשיו. 
אין  הלבן.  האיש  בערי  שקט  מקום  "...אין 
אוושת  את  או  האביב  עלי  את  לשמוע  מקום 
כנפי החרקים. מה עוד יש בחיים, אם אין האדם 
יכול לשמוע את קריאת הבדידות של העפרוני 
או את ויכוחי הצפרדעים סביב הבריכה בלילה. 
כל הדברים מתחלקים באותה נשימה – החיות, 
העצים, האדם. האדם הלבן אינו נראה כמבחין 
באוויר אותו הוא נושם, כאדם גוסס ימים רבים, 

הוא אטום לצחנה..."
החיים שלנו, שווים הרבה פחות, כשכל אלה 

לא לידינו.

כמה יפה, כמה מעט
אקולוגיה זה אנחנו

בט"ו בשבט יצאה שיכבת ז' לטעת עצים ביער המשקי.
בתחילת האירוע, כל תלמיד קיבל שתיל אקליפטוס או חרוב ושתל אותו. כל ילד תקע שלט ליד השב

תיל שלו ובו נכתב שמו. רבים מהתלמידים הצטלמו עם העץ שלהם. בסוף הדרך בכפר הירוק, כל אחד 
יראה איך העץ שלו גדל. בפעילות היה מאוד מהנה. 

רועי מעיין, ז'/7

זה הקטן 
לעץ יגדל

המשך מעמוד 1 

תלמיד ז' עם ידידרוני מראה לתלמידים את חיות הביצה

נועה מח'/5 אוספת אוצרות בצנצנת


