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שנייה לפני שהוא טס לשטוקהולם לקבל את הפרס, 

פרופ' דן שכטמן בא להרצות אצלנו | עמ' 8

כמה טוב 
שבאת 
הביתה

לא יכולה לדמיין לעצמי מה 
עבר על אביבה שליט בחמש 
השנים האחרונות <<< ואיך 
שרדה את השבוע האחרון 

לפני שחרורו של גלעד
בר15 ביוני 2006 נולד בני הקטן, חן. 
חופשת הלידה התערבבה לי עם חופשת 
הקיץ, ובין בקבוק סימילאק להחלפת חיר

תול, לטיפול בילדיי הגדולים יותר, צפיתי 
בטלוויזיה. כאשר חן היה בן עשרה ימים, 

בר25.6.2006, נחטף גלעד שליט.
בימי  בטלוויזיה,  במאורעות  הצפייה 
מלחמת לבנון השנייה, נראתה לי לפעמים 
כחלום )בלהות(, כמשהו לא אמיתי שמתרר

חש בסרט ולא במציאות.
אתמול, עם שובו של גלעד שליט הביתה, 
לטלוויזיה,  צמודה  עצמי  את  מצאתי  שוב 
וחשה שוב תחושה שאני חולמת, שמה שאני 

רואה לא מציאותי.

משאלה שהתגשמה
חמש  שבמהלך  להודות,  מוכרחה  אני 
השנים שעברו על גלעד בשבי, לא הייתי 
פעילה בכל הנוגע אליו. אפילו לא נסעתי 
למאהל המחאה בירושלים. אבל אני חושבת 

שלא עבר יום, שלא חשבתי על גלעד.
קשה לי להסביר מדוע. דווקא בתקופה 
האחרונה הוא עלה אצלי יותר ויותר במר

חשבות, כך שאפילו בברכת השנה הטובה, 
ששלחתי למשפחתי ולחבריי הקרובים, הזר

כרתי את גלעד שליט:
בעידן היסטורי של התעוררות חברתית,

של דרישה לצדק ומחאה אמיתית,
אני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה

שתזכו בה להמון בריאות ואהבה,

המשך בעמוד 4 <<<

נובל בא לכפר

יום ג', 22.11.2011 
כ"ה בחשוון תשע"ב

עורכות: אווה לנצמן, 
עדן סינדרובסקי

מנהיגי 
הסביבה 
של מחר

בני נוער מכל העולם הגיעו 
לכפר לכנס מנהיגות סביבתית 
ונפגשו גם עם שר האוצר | עמ' 7

זוכרים 
ביחד

טקס יום הזיכרון לרצח רבין 
עם כיתת נעל"ה | עמ' 3

מנהיגי 
הסביבה 
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 טוב לנו כאן, וגם ההישגים שלנו בעברית ובמתמטיקה גבוהים לעומת הממוצע 
הארצי <<< נעמי אלישיב, מנהלת בית ז'-ח', חושפת את תוצאות המיצ"ב 

 מאת עדן סינדרובסקי, ט'/1
| ידיעות הכפר הירוק

ל שנה עונים תלמידי ח' על מבחן 
רהמיצ"ב של משרד החינוך, שמ

של  הרגשתם  את  לבחון  טרתו 
שלהם  הספר  בבתי  התלמידים 

ואת הישגיהם הלימודיים. 
נעמי אלישיב, מנהלת בית ז'-ח', סיפרה לנו 

על המיצ"ב ותפקידו.
החי המיצ"ב, שעורך משרד  תפקיד  רמהו 

נוך?

ר"המיצ"ב הוא מבחן אובייקטיבי, שמשרד החי
נוך מעביר לכל תלמידי ח' בבתי הספר בארץ, 
רמשום שהוא מעוניין לדעת כיצד מרגישים הת

למידים בבית ספרם - האם הם מרגישים מוגנים; 
האם יש בסביבה תמיד אדם מבוגר, שהם יכולים 
להתייעץ איתו אם משהו מציק להם או מישהו 

רפגע בהם; ובכלל, איך מרגישים התלמידים בס
ביבה הלימודית שלהם. 

של  הלימודית  הרמה  את  גם  בודק  "המיצ"ב 
נתוניו מעוב ובמתמטיקה.  רהתלמידים בעברית 

דים על ידי משרד החינוך, ולבתי הספר שבהם 
הוא נערך אין יכולת להשפיע על תוצאותיו".

ספרי לנו על תוצאות המיצ"ב של סוף שנה 
שעברה בכפר הירוק.

"התוצאות היו טובות מאוד. 84% מהתלמידים 
בכפר הירוק דיווחו על תחושה כללית חיובית, 
68% בלבד שהרגישו כך בבתי ספר אחר  לעומת

רים בארץ, שבהם לומדים תלמידים בעלי רקע 
חברתי וכלכלי זהה. 

אלימות,  אין  מוגנים,  מרגישים  "התלמידים 
וגם אם יש - היא מטופלת מיד וביעילות. למרות 
שלא תמיד יש מבוגר בסביבה כשמתפתח ויכוח, 
וזאת משום שמרחביו של הכפר הירוק הם גדולים 
מאוד לעומת המרחבים של בתי ספר אחרים - 

התלמידים מסתובבים בבית ספר בתחושה טובה 
ולא סובלים מהצקות בסביבת הלימוד שלהם. 

הירוק,  לכפר  מגיעים  אף  רבים  "תלמידים 
מלכתחילה, בשל אלימות ובעיות התנהגות של 

הסובבים אותם בבתי ספר אחרים. 
היו  המבחנים  תוצאות  לימודית,  "מבחינה 
מעולות. ממוצע הציונים הכולל במבחני העברית 
82, לעומת ממוצע 71 בבתי הספר האחר  עמד על

רים דוברי העברית בארץ. הישגי תלמידי הכפר 
רהירוק, המגיעים מרקע חברתי כלכלי בינוני, במ

בחני המתמטיקה עמד על ממוצע של 69, לעומת 
45 בקרב תלמידים בעלי רקע זהה בישראל".

כ
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איפה ישנם עוד אנשים
שלוש יריות קטעו אז את חלום השלום ואי האלימות של יצחק רבין <<< תלמידים 

מהכפר, וביניהם קבוצת ילדי נעל"ה, השתתפו בטקס הזיכרון לראש הממשלה 
באנדרטה שבתל אביב 

מאת יואב שקד, ח'/ 6 | ידיעות הכפר הירוק

השיר  לו  מתנגן  ממש...",  הזה  ביום  היום, 
בראשי, כאשר אנחנו עושים את דרכנו לתל 
אביב, לטקס הזיכרון של יצחק רבין ז"ל. הטקס 

התקיים באנדרטת רבין.
היו איתנו כמה נציגים מכיתות ט', כר25 תלמידי כיתת נעל"ה 
ואני. בדרך לשם אני מביט מהחלון ושר לעצמי "איפה ישנם עוד 

ראנשים כמו האיש ההוא...". בחלק האחורי של האוטובוס יוש
בים תלמידי נעל"ה ומדברים על רבין. עדן מתרגמת לי מה הם 
אומרים. זו היא הפעם הראשונה, שהם ייראו את האנדרטה, היא 

מוסיפה. 
המדרכה  כאן  גם  אביב,  בתל  דבר  כל  כמו  למקום.  הגענו 
בשיפוץ. "בגלל שלפני כמה זמן השחיתו אותה", מסבירה ורדה 

רבזעזוע. כולנו מתאספים סביב המחסום, ואני עובר מעל הגד
רות, כדי להניח את זר הפרחים מטעם הכפר הירוק על האבנים. 
כשיצאתי משם, ערכנו טקס קטן. כמה ילדים הקריאו את הנאום 

האחרון של רבין.

"אני מאוד מתרגש לראותכם כאן", שמעתי את הפתיחה של 
הטקס ההוא, לפני שנים, "אני מתרגש לראותכם כאן, כל אחת 
ואחד שהתייצב כאן כנגד האלימות ובעד השלום". אני משחזר 

רבראשי את סרטון הרצח. "אלימות היא כרסום יסודה של הדמו
קרטיה". בראשי נשמעות שלוש יריות, ואני מרכין ראשי בצער 

על האיש היקר שאיבדה המדינה.
ראנחנו שרים את שיר הרעות בליווי נגינת גיטרה. ילדי נע

ל"ה חותמים את הטקס ב"שיר לשלום". אני מתרגש לראות את 
המחזה, נערים שלפני חודשים לא ידעו עברית בכלל, וגם היום 

יודעים מעט מאוד, שרים באמונה רבה את השיר.
אנחנו ממשיכים לפסל ראשו של רבין, שם אנחנו מצטלמים 
ועוברים לכיכר עצמה. ורדה מספרת על העצרת ההיא, ועל 
האירוניה האכזרית שבה נלקח מאיתנו רבין אחרי נאום נגד 
אלימות, שלפניו סמך מספיק על עמו כדי לא ללבוש אפוד 
מגן. ילדי נעל"ה נראים מסוקרנים ביותר, כאשר מורתם חנה 

מתרגמת את הדברים לרוסית.
רגע לפני שהסיור נגמר אנחנו יוצאים לסיבוב קצר למכולת, 

רכדי לקנות מעט צידה לדרך. חלקנו מנסים לדבר עם ילדי נע

ל"ה, חלק מצליחים והשיחות קולחות בכל מקום. אנחנו עולים 
לאוטובוס ונוסעים חזרה לכפר. 

כל הילדים מדברים בהתלהבות על הסיור, מקווים לחויות 
דומות בעתיד. 

ושוב, כמעט בלי  אנחנו מגיעים לכפר, מתפזרים לכיתות, 
לשים לב, אני מזמזם לעצמי "היום, ביום הזה ממש...".

"

 מאת רוני גלנטי, ח'/8
| ידיעות הכפר הירוק

רתלמידים השתתפו השנה בטורניר הש
חמט המסורתי של בית הספר.

שחקנים  כמובן,  השתתפו,  בתחרות 
מנבחרת השחמט של בית הספר, אבל גם 
משתתפי החוגים ו"סתם" חובבים שניסו את ידם במשחק. 
רוב המשתתפים היו תלמידי ז'רט', ושניים מהם תלמידי 

י"ב/2.
רהאווירה בטורניר היתה חברית, ואפילו התקיימו מש

חקי ידידות בין חמשת סבבי התחרות.

1 - במר /את שני המקומות הראשונים לקחו תלמידי ז'
ויסטריק,  ובשני איתי  ח'/2  יונתן בריידו,  קום הראשון 
המר על  התמודדו  שניהם  התחרות,  סוף  לקראת   .2 /ח'

קום הראשון. אחרי שכבר נרשם תיק"ו, התעקשו השניים 
לשחק משחקי הכרעה. 

משחקי ההכרעה שוחקו כ"משחקי בזק". כלומר: לכל 
אחד הוקצבו שלוש דקות למשחק כולו, ואם לאחד מהם 
נגמר הזמן הוא מפסיד טכנית. זה היה החלק הכי מעניין 

בתחרות )אחרי המשחקים שלי, כמובן(.
איתי ויסטריק, שהגיע למקום השני, נשאר תמיד עם 
והותיר אותנו המומים מכך שלא נגמר  שניות בודדות 

לו הזמן. 

אלוף 
השחמט: 

יונתן 
בריידו
טורניר השחמט 

הוכרע השנה רק 
לאחר סבב משחקי 

בזק בין שני 
הפיינליסטים

48

אווירה חברית בטורניר. שחמט

 מאת ינון קדישזון ינאי
| ידיעות הכפר הירוק 

אינטלק כעילית  רנבחרתם 
המראה  לאפשר  כדי  טואלית, 
פרס  שמעון  אמר  כך  מדענית", 
בתוכנית  הראשונים  לתלמידים 
נאמרו  הדברים  העתיד".  וממציאי  "מדעני 
במהלך טקס השקת התוכנית, שהתקיים בבית 

הנשיא.

בטקס החגיגי השיקו שמעון פרס ושר החינוך 
גדעון סער את התוכנית, שנבנתה בעידוד הנשיא 
ושמטרתה לקחת תלמידים מצטיינים מבתי הספר 
ולשלבם בתוכנית מיוחדת באוניברסיטאות, כדי 
להכשירם ולהפכם למדענים ולממציאי העתיד של 
המדינה. הם אלה שאמורים להקנות לישראל את 

היתרון היחסי בתחרות בשווקים הבינלאומיים. 
רבטקס השקת התוכנית השתתפו עשרות מת

ההייטק  מתעשיית  נציגים  וכן  התוכנית  למידי 
הישראלית. במהלך הטקס אמר פרס לתלמידים: 

רודף צדק  נועז,  דור  "אתם, הצעירים, מייצגים 
נבחרתם כעילית אינטלקטואלית,  ושוחר דעת. 
כדי לאפשר המראה מדענית. אל תהססו, פרצו 
דרכים באומץ. אל תשקעו בנבכי העבר, יש לכם 
רשות ליצור יותר מאשר חובה לשרת. אל תהססו 

להיות אתם עצמכם". 
בין התלמידים ב"מדעני וממציאי העתיד" יש 
נציגות גדולה לכפר הירוק. למעשה, בית הספר 

רשלנו שולח אל התוכנית את מספר הנציגים הג
דול ביותר. 

ואלה הם: 
2, ינון קדיר /במחזור הראשון - דניאל דנון י"א

שזון ינאי י'/2, נועם סיגל י"א/2. 
במחזור השני - איתי בלוך וטל עוז י'/2. 

במחזור השלישי - דותן גזית, ארי הפטר, תום 
ריעקב, אילי רוזנברג, אורי שדה ואביטל שלפש

טיין, כולם תלמידי ט'/2.
הרא מהמחזור  תלמידים  כי  לציין,  ריש 

המחקר  במעבדות  פעיל  חלק  לוקחים  כבר  שון 
באוניברסיטה.

אורגני זה 
בריא?

נושא  הוא  נכונה  תזונה 
תלמידות  לכולנו. שתי  חשוב 
שיעור  להעביר  החליטו  ט' 

בנושא. 
על  למדנו  השיעור  במהלך 
אוכל אורגני, אוכל בריא ותזונה 

רנכונה. הבנות דיברו על החשי
בות שבאכילת אוכל בריא, ועל 
לאוכל  בריא  אוכל  בין  ההבדל 
תזונה  על  הרחיבו  הן  אורגני. 
אבות  כל  את  שכוללת  נכונה, 
כל  של  החשיבות  ואת  המזון, 

אחד ואחד מהם. 
הדב דרכי  היה  אחר  רנושא 

רה אורגניות, הכוללות הדברה 
אורגניים  ריסוסים  ביולוגית, 

ודפים מסוכרים. 
התע מאוד  הכיתה  רתלמידי 

ניינו, במיוחד כאשר הדיון הגיע 
במשקל  ירידה   - הבא  לנושא 
רבצורה נכונה. לכן האריכו הת

למידות את הדיבור בנושא ואף 
הציעו טיפים מועילים לירידה 

במשקל. 
 מיכל נתנזון 
ומרגי דפנה, ט'/8 

"אל תהססו, פרצו דרכים באומץ"
הנשיא פרס שלח את התלמידים המצטיינים מרחבי הארץ להסתער על התוכנית "מדעני 

וממציאי העתיד" <<< לידיעתכם: הנציגות של הכפר הירוק היא הגדולה ביותר

"

קיץ  אחרי  הירוק,  למרחב  זרנו 
תרבותיים  גשרים  שלחנו  שבו 

רבים לעולם.
למ בינלאומי  קונגרס  רהיה 

בתחרות  נציג  הירוק,  בכפר  סביבתית  נהיגות 
נציגה  בסינגפור,  המחשב  במדעי  בינלאומית 

משל בקוריאה,  מנהיגות  בקונגרס  רישראלית 
גם  אירחנו  לבולגריה.  לגרמניה,  להולנד,  חות 

רמשלחות מגרמניה, תלמידים יצאו לפולין, שג
רירים נסעו לארצות הברית, נציגים שלנו הגיעו 
לפסטיבל מוזיקה ומחול בגרמניה, ועוד גשרים 

רבים ייבנו...

 - הדדית  ערבות  של  סתיו  וגם  קיץ  חווינו 
מחאת האוהלים ונגזרותיה, וכמובן, שובו הביתה 

של גלעד שליט. 
של  התחושה  את  לי  החזירו  אלה  אירועים 
ישראל הערכית, האיכפתית, והם הציפו לשיח 

מושגים כמו אחווה, אחריות, רעות. 
מכאן אנחנו מגיעים ליום הזיכרון ליצחק רבין 
בר4.11.2011. רבין מסמל עבור רבים מאיתנו את 

הצבר הישראלי האולטימטיבי. 
רעבורנו, יום זיכרון זה הוא יום משמעותי, המ

זמן לנו למידה על סובלנות ודמוקרטיה בחברה 
הישראלית.

ומה אצלנו בכפר הנוער למנהיגות סביבתית? 
חידדנו מספר יעדים, כמו:

א. לבסס את האקלים הייחודי בכפר על ידי 
רטיפוח כל פרט, אם זה חבר סגל או תלמיד, כשו
רתף פעיל ומעורב בעשייה למען הקהילה; להמ

שיך לעסוק בקליטה מושכלת ומשמעותית של 
החדשים - תלמידים או חברי סגל.

"דו  של  בדגש  הוא  לקהילה  החיבור  השנה 
קיום".

ב. בתחום הפדגוגי מובילה יפעת בורנשטיין 
למידת חקר בכיתות ז', ח' י' וי"א, מתוך רצון 

להגיע גם ל"נראות". 

ג. מרכז ההפצה למנהיגות סביבתית, בהובלתה 
של דפנה אלגד, ממשיך את ההטמעה אל המעגל 

הבית ספרי ואל הקהילה הסובבת אותנו. 
ראת העלאת ההישגים האקדמיים ושיפור הל

מידה לא הדגשתי, כי זהו יעד שוטף, החוזר שנה 
אחרי שנה.

בר2 בנובמבר אירח הכפר הירוק, בהתרגשות 
ררבה, את פרופ' דן שכטמן, זוכה פרס נובל בכי

מיה לשנת 2011. ההרצאה שלו בפני תלמידי 
הכפר היתה מרתקת ומאתגרת.
בברכת שנה מאתגרת ומהנה,

עליזה בשור

מאת מאיה וולף | ידיעות הכפר הירוק

הפרוייקט  את  להתניע  נבחרו  ח'/4  תלמידי 
"לומדים לאכול".

ההורים והמורים הוזמנו לעזור בהכנת הערוגות, 
של  החגיגי  הטקס  לקראת  כולם  התכוננו  ויחדיו 

שתילת השתיל הראשון, שהתרחש אחר הצהריים.
משתתפת  ח'/4  כי  לציין,  יש 
לאכול",  "לומדים  של  בפיילוט 
אשר מוגדר כפרוייקט "קיימות" 
הסביבה(  רווחת  למען  )פרוייקט 
מחנך  נובק,  גל  של  בהדרכתו 

הכיתה. 
ירקות  יגדלו  הכיתה  תלמידי 
וצמחי תבלין אורגניים בשמונה 
ערוגות, שהכינו ביום הפעילות, 
בשבוע  שעתיים  בהם  ויטפלו 
לאורך השנה. התלמידים יתעדו 
במחברות את סוגי השתילים ואת 

קצב ההתפתחות שלהם.
את  יעודד  לאכול"  "לומדים 

סו אחריות,  לגלות  רהתלמידים 
ושיתוף  לסביבה  דאגה  בלנות, 
פעולה במהלך הטיפול בשתילים. 
הוא נועד ללמד את המשתתפים 

להיפתח לנושא באופן שונה - מעניין יותר ומהנה, 
רכדי ללמוד את המשמעות האמיתית של הטבע ולה

עריך אותו יותר.
ביניהם  שיתחלפו  חצאים,  לשני  חולקה  הכיתה 
זוג  כל  הערוגות.  טיפול  בתפקידי  השנה  במחצית 

רתלמידים יטפל בערוגה אחת, כארבעה מטרים רבו
רעים לערוגה, ידאג לשתילים שבה ויתעד את הת

פתחותם. 
בנוסף, חולקה הכיתה לשש קבוצות, שלכל אחת 
תפקיד: קבוצה מספר אחת היתה אחראית לאיסוף 

רחומרים אורגניים מהסביבה, להגבהת הערוגות ול
רמניעת סחף אדמה. קבוצה מספר שתיים היתה אח

ראית להכין מצע קרטונים, למניעת צמיחת עשבים 
שוטים. קבוצה שלישית הכינה את הדשן המיוחד 
40% קומר -לשתילים, המורכב מכ
הקר חמרה.  אדמת   60% וכ -פוסט 

בוצה הרביעית הכינה את השלטים 
ו-6   5 קבוצות  הערוגות.  לזיהוי 
והתיעוד,  צוותי ההסברה  היוו את 
שאליהן פנו בשאלות ושתיעדו את 

האירוע בתמונות ובסרטונים.
כשהסתיימה עבודת ההכנה של 
הטקס.  כאמור,  התחיל,  הערוגות, 
משתתפי הפרוייקט התאספו סביב 
חילו,  ובניר  בגל  וצפו  הערוגות 
שהקריאו את דברי הסיכום. בסוף 
הראשון  השתיל  נשתל  הדברים 
ואביב  הולנדר  אלון  של  בערוגה 

מרגלית. היה זה שתיל בזיליקום.
עוגות  חולקו  השתילה  אחרי 
ותלמידי הפרוייקט הצטלמו  ותה, 

ליד השתיל הראשון.

בזיליקום ושאר ירקות
תלמידי ח'/4 נבחרו לשמש כשפני ניסיונות בפרוייקט "לומדים לאכול" <<< אז הם הכינו ערוגות 

עם ההורים והמורים, והתייצבו להצטלם עם השתיל הראשון

מנגנים ושרים את שיר הרעות

תלמידי ח'/4 וערוגות האוכל

יצאנו אל העולם
המנהלת

ח

ח': 84% מדווחים על תחושה טובה

 מאת עדן סינדרובסקי, ט'/1
| ידיעות הכפר הירוק

מדגי סביבתית  ר"מנהיגות 
לחנך  שלנו  המכוונות  את  שה 

רלהובלה ולהשפעה, על מנת לע
שות שינוי בעולמנו". 

אמא  אלגד,  דפנה  אומרת  כך 
של ניר משיכבה ח', מנהלת מרכז 

רההפצה למנהיגות סביבתית ורכ
זת בחינות בבית הספר.

על  ממנה  לשמוע  ביקשנו 
נושא המנהיגות הסביבתית בכפר 

הירוק.
מה זו מנהיגות סביבתית?

"מנהיגות סביבתית זה ההכרח 
הס הנושאים  את  לקדם  רוהרצון 

בראש  כיום  המצויים  ביבתיים, 
סדר היום העולמי. זה מטיל עלינו 
עם  גומלין  יחסי  לפתח  אחריות 
האפשר,  ככל  רחבות  קהילות 

כדי ללמוד, ללמד ולפעול יחדיו. 
את  מדגישה  סביבתית  מנהיגות 
להובלה  לחנך  שלנו  המכוונות 
ולהשפעה, על מנת לעשות שינוי 

בעולמנו. 
מהו תפקידו של מרכז ההפצה 

למנהיגות סביבתית?
"המרכז מציע מודל ייחודי של 
תהליך פיתוח מנהיגות סביבתית, 

רהכולל תחומי תוכן ייחודיים, אס
חוץרכיתתית  ללמידה  טרטגיות 
הנלמדת  חדישה,  ומתודולוגיה 

ומיושמת בבית הספר.
ר"גם בתי ספר אחרים, אוניבר

סיטאות וסמינרים בארץ ובחו"ל 
למ הבינלאומי  המחנה  ר)כמו 

הירוק,  בכפר  סביבתית  נהיגות 
האחרון(,  באוגוסט  שהתקיים 
יוצרים איתנו קשרים ומעוניינים 

המ נושא  את  מאיתנו  רללמוד 
נהיגות הסביבתית".

 עיין ערך: 
מנהיגות סביבתית

לבתי ספר אחרים, ואפילו לאוניברסיטאות 
בארץ ובחו"ל, יש מה ללמוד מאיתנו



�0 | ידיעות הכפר הירוק | נובמבר 2011

הגיבור של כולנו חזר
ביום שבו גלעד שליט נפל בשבי הילה אטיאס היתה בת 9 <<< והיא זוכרת את אמא 

שלה אומרת: "אלוהים, מה הייתי עושה אם זה היה אחד מהילדים שלי" 
 מאת הילה אטיאס, ט'/4

| ידיעות הכפר הירוק 

ביוני   25 ראשון,  יום  בוקר 
בבוקר,   5 לשעה  סמוך   ,2006

רחדרה חוליה של שיבעה מח
בלים מארגון החמאס מרצועת 
עזה לשטח ישראל דרך מנהרה תת קרקעית. 
חנן  פיקד  שעליו  לטנק,  הגיעו  המחבלים 

רברק ז"ל, והיו בו פבל סלוצקר ז"ל, רועי אמי
תי ורב"ט גלעד שליט. פבל וחנן יצאו מהטנק, 
ונורו בידי המחבלים. רועי אמיתי נפצע קשה 
בראשו. את רב"ט גלעד שליט שלפו המחבלים 
מתוך הטנק, וחטפו אותו לעזה. שם, במרתף 
מבודד, הוא העביר חמש שנים וארבעה חודשים 

של סבל. שנגמרו סוף כל סוף.
בסלון  ישבתי  שבו  הערב,  את  זוכרת  אני 
בביתי וצפיתי בחדשות כהרגלי. הייתי בת 9 

היתה הפעם הראשונה שבה שמע וזו  רבערך, 
תי את השם גלעד שליט. השדרן אמר: "נחטף 

היום בשעות הבוקר הרב"ט גלעד שליט".
אני זוכרת שאמא שלי, שישבה לידי, שמה 
אבל  בכתה,  לא  היא  הפנים.  על  הידיים  את 
לעצמה:  ואמרה  עצובה  היתה  בהחלט  היא 
"אוי אלוהים, מה הייתי עושה אם זה היה אחד 

מהילדים שלי".

כולם מתגייסים
הצעד הראשון, שנקט צה"ל לאחר החטיפה, 
היה "מבצע גשמי קיץ". מטרת המבצע היתה 
ללחוץ על החמאס לשחרר את גלעד. נהרגו בו 

394 פלסטינים, אבל היעד לא הושג.
1 ביולי 2006 החמאס העביר הצעה לעיר רב
 1,000 של  שיחרור  דרש  שבמסגרתה  סקה, 
מחבלים תמורת גלעד שליט. ההצעה נדחתה 
על ידי ראש הממשלה דאז, אהוד אולמרט. יש 

רלציין, כי העיסקה ההיא דומה מאוד לזו שנע
שתה בסופו של דבר.

בר אולמרט,  ממשלת  כהונת  תום  לקראת 
2009, הקימו בני משפחת שליט אוהל מחאה 
בירושלים. בתחילת יוני 2010 יצאה המשפחה 
12 יום, ממצפה הילה ועד לאוהל המר  למסע בן

חאה, ששכן ליד ביתו של בנימין נתניהו, ראש 
הממשלה. למסע של משפחת שליט הצטרפו 

מאות אלפי תומכים. 
שליט  ונועם  אביבה  נשארו  המסע  בתום 

רבאוהל, והתגוררו בו עד היום שבו נחתמה העי
סקה להחזרת בנם, כעבור כשנה.

בנוסף, יצאה מחאה בשם "צבא החברים של 
גלעד שליט", שבראשה עמד יו"ר מטה המאבק 
המחאה  אוהל  ליבמן.  שמשון  גלעד,  לשחרור 
גלעד,  את  שמסמלים  צהובים,  סרטים  חילק 

מדבקות למכוניות, צמידים, חולצות ועוד.

רבתור ירושלמית, בדרכי חזרה הביתה מה
ליד  יום  כל  כמעט  עברתי  ז'(  )כיתה  חטיבה 
מילה  להחליף  זוכה  הייתי  ולפעמיים  האוהל, 
עם נועם או אביבה. בבית הספר שבו למדתי 

לא היה ילד אחד, שלא החזיק בסרט צהוב. 
לראות,  הופתעתי  הירוק  לכפר  כשהגעתי 
הצהוב,  בסרט  שמחזיקים  הילדים  שמעטים 
ולכן חילקתי בכיתה שהבאתי מירושלים. גם 
השמעתי לחבריי כאן ראיון שערכתי עם נועם 
שליט, שבו דיבר על השיחה האחרונה עם בנו 

גלעד, שמספר לו על משחק כדורגל. 
כשיח לאכול  גלעד  ירצה  "מה  רולשאלתי: 

זור?", ענה לי נועם "ציפס' כמובן".

מחיר השיחרור
בין  העיסקה  נחתמה   2011 באוקטובר  בר6 
גלעד  מצרים.  בתיווך  החמאס,  לבין  ישראל 

ב
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דברים 
שלמדתי 
מצ'רלי ביטון

 בין יושבי המאהל בשדרות רוטשילד מצאנו גם את אחד ממנהיגי הפנתרים השחורים של 
שנות ה־70 <<< הסתובבנו, אספנו סיפורים וגילינו שהמאבק לצדק חברתי מאוד פוטוגני

 מאת אווה לנצמן, י"א/2
| ידיעות הכפר הירוק

הקיץ  של  החברתית  מחאה 
ששווה  אירוע,  היתה  האחרון 

לצלם אותו.
בר21.8.2011 יצאנו - נטע פלץ, 
אסיל גורן ואני, בליווי המורה ורדה קרין - ליום 

לדעו שם  נחשפתי  רוטשילד.  במאהל  רצילומים 
תיהם של המוחים, היושבים בשדרה.

רהדר, סטודנט לאנימציה, סיפר על הישגי המ
חאה, אשר מעוררים את המודעות לצדק חברתי 

רבקרב אזרחי ישראל. הוא מאמין בכוח האלקטור

לי של כל יושבי האוהלים בארץ.
לידו ישב חברו רפאל, סטודנט למחשבים בן 20, 
שסיפר על רצונו לתמוך כבר מחר בכל המאהלים 

רשבדרום )"כבר יומיים, מאשקלון עד אילת, כמי
ליון אזרחים חווים טרור מכיוון עזה ומצרים"(.

רליאוניל, סטודנט לחינוך, ישב באוהל "סטוד
נטים מוחים". לטענתו, המדינה לא עושה די, כדי 
לעזור לצעירים מהמעמד הבינוני והנמוך בנושא 
דיור, איכות חיים וחינוך. הוא אף נתן לדוגמא את 
אחיו, שכיום עובד כרופא, ואמר כי לפני 14 שנה 
אחיו יכול היה להיות סטודנט ולהתקיים באופן 
עצמאי בדירה משלו. היום, לעומת זאת, סטודנט 

אינו יכול להתקיים בכבוד.

ברוטשילד מצאנו גם את צ'רלי ביטון, ממנהיגי 
הפנתרים השחורים של שנות השבעים. התברר, 

כי הוא יושב קבוע במאהל הזה.
רביטון מתרשם עמוקות ממחאת הצעירים, ומ

תלהב לספר על ההפגנות ועל ההישגים. גם בנו 
רהרופא הצטרף למחאה תוך שהוא מספר על מש

כורתו הנמוכה.
הסיור בשדרות רוטשילד חשף אותי להירתמות 
מזה, למען  זה  ושונים  כך,  כל  רבים  אנשים  של 
מטרות חברתיות משותפות. אני תיקווה, ששתי 

רהוועדות, שהוקמו בעקבות המחאה - ועדת טרכ
טנברג וועדת פרופ' ספיבק, אכן יקדמו את הצדק 

החברתי.

ה
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האחווה בשדרות רוטשילד לימדה את רוני ההנאה שבמחאה
גלנטי הרבה על מדינת ישראל. וגם על עצמה 

 מאת רוני גלנטי, ט'/8
| ידיעות הכפר הירוק

לפני כחודשיים וחצי, בתחילת החופש 
מחאה  כאן  שמתעוררת  שמעתי  הגדול, 

חברתית.
בהתחלה לא ממש הבנתי מה הם רוצים: 
קשור  בכלל  זה  איך  קוטג'?  דירות?  מחירי 

אליי?
אבל חברתי הטובה, שכבר היתה במאהל 
לי  ושכדאי  כיף  שזה  אמרה  אביב,  בתל 

לבוא.
כשהגעתי, לא יכולתי להאמין. כל שדרת 
באוהלים!  מקום  אפס  עד  מלאה  רוטשילד 
ומנגנים  הלילה  אמצע  עד  יושבים  אנשים 
בגיטרות, מדברים, מכירים, ישנים יחד. כיף 

לא נורמלי.
ועדיין,  ויפה.  טוב  הכל 
נשארתי בתחושה לא נעימה, 
שאני לא מבינה על מה אני 

מוחה בהנאה כזאת.
הכלכלן,  לסבי  הלכתי 

המ מהות  את  לי  רשהסביר 
מנסים  ומה  מטרתה  חאה, 
להשיג. בפעם הבאה שנסעתי 

רלשדרות רוטשילד, כבר הב
נתי הכל. הבנתי איך זה קשור 
אליי, אפילו אם אני לא רוצה 

לקנות דירה. 
איננו  המחאה  של  העניין 

העניין  אחרת.  או  כזו  נדל"נית  באפשרות 
רהוא התאגדות אזרחית כנגד השיטה הכלכ

לית הקפיטליסטית, שבה 
נתניהו. אחווה כמו  בחר 
ברוטשילד,  שראיתי  זו 
זרים  אנשים  אלפי  של 
שפה  שמוצאים  לזה,  זה 
ראיתי  לא   - משותפת 
מעולם בשום מקום אחר. 
הכוונה, לד בדיוק  רזו 

שהעם  כשאומרים  עתי, 
התאחד. היתה שם אהבה 
גזע  דת,  הבדלי  ללא 

ומין.
שהקיץ  מרגישה,  אני 
הזה לימד אותי הרבה על 

רמדינת ישראל ועל עצמי. ועל שיטות כלכ
ליות, כמובן.

כרזות ושירי מחאה
המחאה החברתית נכנסה לשיעורי 

הספרות בט'/3, וכל תלמיד התבקש 
להביע מחאה באופן מקורי

רבעקבות תנועת המחאה של הקיץ האחרון, נפ
שיר  בהוראת  ט'/3  בכיתה  הלימודים  שנת  תחה 

רמחאה, מאת אמיר גלבוע, הלקוח מתכנית הלימו
דים. באמצעותו למדו התלמידים את הגדרות 

השירה, ומהו תפקידו של החברתי של האמן.
מחאה  להביע  התלמידים  אותגרו  בהמשך, 
בנושאים  קולי,  או  חזותי  יצירתי מקורי,  באופן 
חברתיים. הם כתבו שירים וקליפים, יצרו כרזות 

והמחיזו מחאות.
היה  הזוגית,  או  האישית  היצירה  בעקבות 
עליהם להסביר ולנמק כל חלק במיצג שלה. את 
)הערכת  בכיתה  החברים  כל  העריכו  המיצגים 
שניתנו  הערכה,  קריטריוני  סמך  על  עמיתים( 

מראש. 
מובנית  רפלקציה  כתב  תלמיד  כל  לסיכום, 
לתהליך שעבר. התוצרים היו מרתקים )דוגמאות 

במסגרות נפרדות( וההתלהבות היתה עצומה.
דניאל ארד וגוני שפירא, ט'/3

ם העידן של ספירת ימי השבי 
של גלעד שליט. 

 ,2006 ביוני  החטיפה,  מאז 
ימים   1,941 ועלינו  עליו  חלפו 
שבהם  ימים  וחששות.  אימה  סיוטים,  רוויי 

רהוחזק החייל שלנו בשבי החמאס, אי שם במר
תפים ברצועת עזה, מבלי שאיש מאיתנו יודע 

על מקום הימצאו ומצבו האמיתי.
ראבל זהו... לא ייראו עוד הפוסטרים, הסטי

קרים, הסרטים הצהובים והצמידים. ושוב לא 
נראה את החולצה עם צלליתו בכחול על רקע 
לבן. גלעד כבר לא פוסטר. הוא שוחרר, הוא 

רהגיע הביתה לאחר ציפייה ארוכה מידי וגעגו
עים, המלווים בחרדה לשלומו. 

דמעות של אושר
מדינה שלמה עצרה נשימתה, כאשר נראה 
גלעד חוזר אלינו משבי החמאס, בן 25. רזה, 
הנבוך  החיוך  אבל  ונרגש,  הלום  עייף,  חיוור, 

והנפלא היה ונשאר. בשביל כולם, המבוגרים 
והילדים כאחד, זהו חיוך הנער, שכל כך רצינו 
לחבק. כל כך רצינו להבטיח לו, שעכשיו הכל 

יהיה בסדר.
החודשים,  וארבעת  השנים  חמש  במשך 

חל כולנו  לליבנו,  עמוק  נכנס  גלעד  רשבהם 
מנו וקיווינו שהוא יחזור. ולמרבה ההתרגשות 

רוהשמחה, התפילות ומשאלות הלב נענו. וכול
נו יכולים להרגיש שיש לנו חלק, ולו חלק קטן, 

בשיבה שלו הביתה. 
העיניים עדיין לא יבשו. יש עדיין לחלוחית, 
כשמביטים בתמונות, בברכות ובתפילות. אבל 

רעכשיו אלה דמעות של אושר וגאווה, והן מל
הילד, שיש בכל אחד  חיוך של   - בחיוך  וות 

מאיתנו.
התגאינו בו ברגע נוגע ללב, כואב ומפעים, 
כשראינו אותו מתייסר בחוסר נוחות בראיון 
חסר הרגישות של הטלוויזיה המצרית. כולנו 
זענו ונענו במקומנו לשמע השאלות המביכות 

חולשתו,  אף  על  הוא,  אולם  המראיינת.  של 
גאווה  שעוררה  ובתבונה,  דעת  בשיקול  ענה 

בכולנו. 
גם צפינו בו מצדיע בכבוד ובהכרת תודה 

לראש הממשלה ולרמטכ"ל, וזוכה לחיבוקם.
ראינו אותו בצאתו מן הרכב המצרי - מחייך, 
חי, על שתי רגליו. זהו רגע אחד, שנחרת ונחקק 

רבזיכרונה של אומה. כמה רגעים כאלה חוו תו
שבי ישראל בכל שנות קיומה של המדינה? 

ההמונים  תגובות  את  לראות  היה  צריך 
וב קפה  בבתי  בקניונים,  במשרדים,  רבבתים, 

דרכים. קריאות שמחה נשמעו, דגלי המדינה 
רהונפו, פרחים הושלכו, בלונים צבעוניים הוע

פו ונערות עמדו ומיררו בבכי. העין לא שבעה 
ממעקב אחריו עד לביתו. יקום נא מי שלא צפה 

באירוע המרגש והמטלטל! 

רגע נדיר של אחווה
מהר נרעשה  בישראל  התקשורת  רק  רלא 

לשקט גופני, כלכלי ונפשי
לפירגון ולהבנה באופן אישי.

מי ייתן ושנה זו מקודמתה תשתפר
שלבאים אחרינו נוכל לספר:

את נפלאות השנה הזו, המוצלחת
בה לכל ילד בישראל היה אוכל בצלחת,

ומשאלה אחרונה אני רוצה להביע
שגלעד שליט לזרועות אימו כבר יגיע...

מנשקת ומברכת את כולכם ידידיי
בשמי ובשם עדי, שלי, חן וגם שי!

ליבה של אמא
אני לא בן אדם רוחני, אך כשהודיעו לפני 

רשבוע על שחרורו הקרוב, הרגשתי שלמ
שאלה שלי היתה השפעה. ושאולי בכל זאת 

מישהו למעלה שמע אותה...
במהלך השנים האחרונות, במיוחד מאז 
שנהפכתי לאמא, אני יכולה להזיל דמעות 

בטל מטופשת  מפרסומת  גם  רהתרגשות 
וויזיה. ולהבדיל מהדוגמה הזו, כמה דמעות 
גלעד  למראה  אתמול  הזלתי  התרגשות 

שליט, שחוזר הביתה!
רכאשר ראיתי אותו מתראיין לערוץ המ

צרי, הרגשתי איך אני מתאמצת ביחד איתו 
להכניס אוויר לריאות... כל נשימה נראתה 

לא פשוטה.
אני הכי מאושרת עבור אביבה שליט.

עבר  מה  לעצמי  לדמיין  יכולה  לא  אני 
לי  קשה  האחרונות.  השנים  בחמש  עליה 
לדמיין אפילו איך היא שרדה את השבוע 
האחרון, לפני שחרורו, ובמיוחד את הלילה 
שלפני... ואת השעות עד שהיא חיבקה את 

בנה השדוף שוב!
בלילה,  אתמול  גם  אותה  לי  דמיינתי 
כשגלעד בבית, ישן במיטתו. בטח היא לא 
מסוגלת לעצום עין, לא מאמינה שהוא חזר 
הוא  אם  לבדוק  שלו  לחדר  נכנסת  אליה, 

נושם, כמו שעשתה כשהיה תינוק...
רבתי הבכורה כתבה ביום הולדתו הרבי

עי של חן משהו מדהים: "היום הבנתי שאח 
שלי, חן, נולד עשרה ימים לפני שחטפו את 

לז ללמוד  הספיק  חן  מאז  שליט...  רגלעד 
חול, לעמוד, ללכת, לרוץ... הוא למד לדבר, 

ואפילו לעמוד על שלו... 
הוא  ומהמוצץ...  מחיתולים,  נגמל  הוא 
ועוד  הולדת,  ימי  ארבעה  לחגוג  הספיק 
שנתיים הוא כבר בכיתה א'. ולחשוב שבכל 
הזמן הזה גלעד ישב בשבי. כל החיים של 

חן, גלעד ישב בשבי".
רק זה ממחיש כמה קשה לתפוס, שהוא 
חודשים!  וארבעה  שנים  חמש  בשבי  ישב 

בתקו עליי  עברו  דברים  כמה  נצח!  רזה 
פה הזו, ולחשוב שהוא ישב במרתף עלוב, 
הרחק מקרני השמש, מקו האופק, מחיבוק 

הוריו...
אני מאושרת שהוא חזר.

שתבריא, שתצליח
אני רוצה להביע משאלה נוספת ולהאמין 
ייקח  אם  גם  שיצליח,  תתגשם:  היא  שגם 

רהרבה זמן להבריא את פצעיו הגופניים, וב
רעיקר את פצעיו הנפשיים! שיצליח להתג

בר על כל שעבר עליו ולבנות לעצמו חיים 
בוגרים, מספקים ובריאים.

רמי ייתן, שהוא החייל האחרון שנחטף ונ
שבה, ושלא יהיו עוד אחריו!

ברוך שובך הביתה!
עדינה ברגר אידו, מחנכת י'/6
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כמה טוב 
שבאת הביתה

לא עוד סרטים צהובים
קריאות שמחה נשמעו, דגלי המדינה הונפו, פרחים הושלכו, בלונים צבעוניים הועפו 
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מחבלים   1,027 תמורת  הביתה  הוחזר  שליט 
 477 הידיים.  על  דם  עם  חלקם  פלסטינים, 
אסירים   450 ביטחוניים,  אסירים  הם  מתוכם 

ור27 אסירות.
בחג הסוכות האחרון עבדתי בגן ילדים עם 

רבעיות תקשורת ואוטיזם. בגן שאלנו את היל
דים מיהו גלעד שליט ומי יודע איפה הוא היה 
בחמש שנים האחרונות. אחת הילדות ענתה: 
שהם  אנשים  רעים,  אנשים  אצל  היה  "הוא 
שטן". התשובה שלה הפתיעה אותי מאוד, כי 
ובמחשבה  בשבי".  היה  "הוא  שתענה  ציפיתי 
שנייה, הילדה בת החמש צודקת. גלעד באמת 

היה אצל אנשים מפלצתיים.
נוסף בגן. אחת הגננות, שהיתה  קרה דבר 
פעילה במטה לשיחרור גלעד, אירגנה משלוח 
של ברכות וציורים למשפחה, שהכינו כל ילדי 
הגן. הילדים ציירו, ואני הייתי צריכה לרשום 

מפיהם מה הם רוצים לאחל לו. 
אחד הילדים צייר את גלעד בוכה עם עיתון 
ההוא, שנשלח  הסרטון  את  זכר  )כנראה  ביד 

שהח אדם  היה  גלעד,  ליד  ובציור,  רמהשבי(. 
זיק רובה. הילד בגן ביקש ממני לרשום: "אני 
מאחל לך, שבחיים לא תקרא עיתון ליד האיש 
הרע עם הרובה". זה מדהים, שילדים מאחלים 
כמו  רגילות,  ברכות  ולא  זה,  בנוסח  דברים 

"בהצלחה בהמשך".
שאלתי את עצמי לאחרונה, איך אדם, שרצח 
יותר מר20 ישראלים, משוחרר לחופשי אחרי 
שריצה רק בקושי את עונשו בכלא בישראל 
איך ביבי מסוגל לתת ל"אדם" שכזה את פרס 
החופש, את זכות החופש? היה לי עצוב לראות 

רבטלוויזיה את החיוך של הרוצח נאסר יאתי
מה, שרצח 30 ישראלים בפיגוע במלון פארק, 

ושוחרר בעיסקה. 
רולמרות הכל, אפילו לרגע אחד לא הצטע

רתי על השיחרור של גלעד. האושר של נועם 
ואביבה, והחיוך של גלעד, שווים את המחיר.

לצה"ל  להתגייס  לי  תגרום  הזו  העיסקה 
מאחו שיש  בידיעה  ובטוחה.  טובה  רבהרגשה 

ריי מנהיגות, שתומכת בי ושלא תפקיר אותי 
ואת האחרים חלילה, כאשר אתגייס בעוד כמה 

שנים.
רלסיום, אני וכל תלמידי הכפר הירוק מאח
רלים לגלעד חיים קלים ומאושרים בחיק משפ

חתו, ובהצלחה בכל דרכיו.

גע הזה. גם התקשורת העולמית ליוותה את 
האירועים בדיווחים ובעדכונים שוטפים. 

רתמונותיו של גלעד הופיעו בכותרות הרא
שיות של עיתוני העולם. ה"גרדיאן" הבריטי 
הנעררהחייל  של  "שובו  הכתבה:  את  הכתיר 
הישראלי"; ה"אינדיפנדנט" כתב: "שלום גלעד: 

ישראל מחזירה הביתה את בנה האובד". 
חברתי חוה קיבלה מכתב מידידתה הית'ר, 
בצפון אירלנד. הית'ר כתבה לחוה, שהתרגשה 
מאוד מהחדשות הנפלאות של שיחרור גלעד 
משביו, ושהיא התפללה לצאתו לחופשי מאז 
סוף  סוף  יוכל  עתה  כי  הוסיפה,  היא  נחטף. 
ליהנות מאור השמש ומאוכל טוב, ולהשתקם 

בחיק משפחתו.
איך קרה, שלרגע אחד נדיר מדינת ישראל 

רכולה חזרה אל עצמה  - אל הדאגה, אל האח
ואהבת  החום  התום,  ההדדית,  הערבות  ווה, 
הזולת? בדיוק כמו האיש עצמו, הבחור הצעיר 
והשקט, המאופק והמופנם הזה. הוא שגרם לה 
בהמתנה  ציפורניים  כוססת   - כזאת  להיות 
דרוכה, דואגת ומאוחדת באהבה חמה לשובו 

של הבן.
אחזה.  צמרמורת  הגדול.  הרגע  בא,  והוא 
עין לא יבשה. פעימות הלב גברו. רגע שכזה, 
שבו משק כנפי ההיסטוריה עוצר בפעימת לב 
משותפת של כולנו. רגע של ידיעה, כי נעשה 

המעשה הנכון.

נאווה הורוביץ, 
גימלאית של הכפר הירוק

 

"לרגע לא הצטערתי על שחרורו של גלעד". הנשיא פרס בבית שליט
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מוחים במצעד המיליון

אנשי הפליימוביל יוצאים לרחובות
 בובות הפליימוביל נשאו שלטים כמו 

"ביבי תפסיק להתנחל לנו בארנק"
רבהשראת המחאה החברתית, ששטפה את ישראל בקיץ האחרון, הכנו דגם מפ

ליימוביל.
רהשתמשנו באנשים מפליימוביל, ואליהם צירפנו שלטים למען הצדק החברתי. על הש

לטים כתבנו, למשל: "גם לצב יש בית", "ביבי תפסיק להתנחל לנו בארנק" ועוד.
רצי הגבוהים.  המיסים  את  מייצגים  הם  כי  החברתית,  המחאה  של  בשלטים  רבחרנו 

נו להראות, שקשה לאנשים כאן לנהל 
חיים נורמליים, כאשר הם צריכים לשלם 

רהרבה עבור שירותים שהם מקבלים מה
מדינה. 

של  פליימוביל  בדגמי  השתמשנו 
ילדים, משום  וגם של  אנשים מבוגרים 
החברתית  שהמחאה  להראות  שרצינו 
מוחים  הילדים  גם  כולם.  על  משפיעה 

רבמודל שלנו, כי גם הם מושפעים מחו
סר היכולת של הוריהם לשלם עבור מה 

שהם מקבלים מהמדינה.
כדי  אנשים,  דגמי  בהרבה  השתמשנו 
להראות שלהרבה אנשים אכפת מהמחאה 

ושהיא נוגעת לרוב האנשים במדינה.
גוני שפירא ודניאל ארד, ט'/3 
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Our trip to Israel
We arrived at Tel Aviv airport at 3:30 

h in the morning and were heartily 
welcomed by Hedva and a group of 
students who had painted a very nice 
welcome-poster while waiting for us. A 
bus brought us to Hakfar Hayarok where 
we had a little snack before going to bed. 
The students were hosted in three-bed-
rooms, while Matthew and I as teachers 
shared one room. There were already 
some sweets waiting for us, a very nice 
gift from Varda.

At ten o’clock  we had breakfast, 
everybody was keen on seeing the school-
area, but still a bit tired also. Taking a 
meal in a dining-hall as spacious as in 
Hakfar Hayarok was unusual  for us, in 
our school there’s no boarding school, 
and also the food was new, we don’t have 
Humus for breakfast in Germany, but 
everything was very good.

After the breakfast, we had a tour 
around Hakfar Hayarok with a tractor, 
very funny and very interesting, 
especially the cows were something 
very fascinating for us as we’re living 
in a big town without real connection to 
country-life and we’re thinking that the 
milk is directly produced in the super-
market...

In the afternoon, we had a guided 
tour throughout Tel Aviv, we saw the 
Rabin-Square and heard the story of 
his assassination in 1995 and we were 
moved about what Shani, our guide, told 
us about this sad event and also about 
what Varda who was accompanying us  

told us, because she was present at the 
demonstration when Rabin was killed.

Afterwards, there was shopping-
time and then we went back to Hakfar 
Hayarok where we went to bed, tired but 
highly satisfied.

The next day was Tuesday and there 
was planned a trip to the Golan-Heights. 
The first part consisted in a hike in a little 
river - unfortunately, I forgot the name - 
and as I said, in, not alongside the river. 
That was a lot of fun, the depth of the 
water varied from the ankles to the hips, 
we got completely wet naturally, some 
of us dipped entirely into the water and 
swam a bit- but not me, I was a bit afraid 
for my camera. And we made sure that 
Camellia, who came with us this time, 

got also all and all wet.
After an hour or so the hike ended 

and we went back to the bus, this time 
alongside the river so that we had a little 
time to dry. At the bus, we changed 
clothes and had a little rest, then we went 
further to Katzrin where we saw a film 
in the complex Golan Magic about what 
the Golan Heights offer to the visitor 
and we heard about the history of the 
Golan Heights. We took our lunch in a 
place with a marvellous view over the 
Kinneret and then went back home.

The following day was dedicated to 
the ancient times: We visited Cesarea, 
the antique theatre, the palace of King 
Herod, the hippodrome, and Roni, our 
really excellent guide for the rest of our 

trip, gave us a good idea of how life was 
in the roman period. Afterwards, we saw 
a film about the history of Cesarea and ist 
port. Everything was very interesting. 

After the visit of Cesarea, we went to 
Haifa and there we had a tour by bus, we 
stopped on the top of the famous Bahai-
Gardens to have lunch and then we had 
a look into the gardens. The view there 
is really fantastic and the gardens with 
the shrine of the Bahai seem to have 
their origin in a fairytale. Passing by 
Daliyat-al-Carmel, a village inhabited 
by the Druses, we returned to our Green 
Village.

There, the students were taken by 
their host-families to their homes and we 
two teachers started to have three very 
agreeable, calm and silent days in Hakfar 
Hayarok. But our hosts, Varda, Camellia 
and Hedva, took very much care of us: 
We were invited to tremendous meals 
and brunches, saw an amazing show 
called Mayumana in Jaffa, were invited 
to have coffee with Varda’s family in 
Neve Tzedek (I will never forget the 
view from their terrace over the roofs 
to the sea), spent an afternoon at the 
beach of Tel Aviv and were invited by 
the husband of Varda - a fan of Hapoel 
Tel Aviv - and her son to see the match 
Hapoel Petach Tikva against Hapoel Tel 
Aviv, which ended, one has to admit it, 
disastrously for Petach Tikva.

Many thanks to Varda, Camellia and 
Hedva and to their families for having 
spoilt us in such a great way.
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אנו באנו ארצה
מאת עדן סינדרובסקי וניקול פישביין, 

ט'/1 | ידיעות הכפר הירוק 

כיתה  הצטרפה  הלימודים  שנת  בתחילת 
מיוחדת מפרוייקט נעל"ה לשיכבה ט'. 

נעל"ה )ראשי תיבות: נוער עולה לפני הורים( 
מכל  יהודים  תלמידים  שמאתר  פרוייקט,  הוא 

לק אותם  מכין  לשעבר,  המועצות  ברית  ררחבי 
ראת טיסה לישראל, חיים בפנימייה ללא ההורים, 
וההתאקלמות,  התקשורת  קשיי  עם  התמודדות 
ובסופו של דבר מלווה אותם ללימודים ולבגרות 

ישראלית מלאה. 
שניים מתלמידי כיתת נעל"ה )ט'/10( החדשים 
הם בוריס דומנטמן ואיליה גרגורוביץ'. הם סיפרו 
לידיעות הכפר הירוק קצת על מה שעברו לפני 

שהגיעו לכאן. 
שניהם ניגשו לסניפי הסוכנות של הפרוייקט, 
בערים הקרובות למקום מגוריהם, הגישו טפסים, 

רעברו מבחנים ובסופו של דבר הוזמנו לטוס ליש
ראל ולהתחיל ללמוד פה במסגרת הפרוייקט. 

ממדינות  מגיעים  נעל"ה  כיתת  תלמידי  כל 
חבר העמים, וביודעם את השפה הרוסית, מצאו 

רמיד תלמידים רבים בכפר, שהיו מסוגלים לתק
שר איתם בשפתם וכמעט ללא קשיים. כשנשאלו 
כיצד הרגישו ביומם הראשון, ענו בוריס ואיליה, 
הרושם  וכי  ומקבלים  אדיבים  היו  האנשים  כי 

שנוצר אצלם היה של סביבה נעימה. 
מאחר שמחסום השפה היה כמעט שולי, קשיי 
ההתאקלמות שלהם בכפר היו מעטים, והחששות 

בנוגע לאנשים סביבם התבדו עד מהרה. 
הגי מדוע  איליה  ואת  בוריס  את  רשאלתי 

מהעניין  חלק  כי  ענו,  הם  בישראל.  ללמוד  עו 
זה  גם אם  חינוך אחר,  היה הרצון שלהם לקבל 
ולהתרחק  אחרת  למדינה  לטוס  שעליהם  אומר 

מהוריהם. 
נעל"ה מתנהלים בעברית.  השיעורים בכיתת 
חלק ממורי הכיתה הזו אינם דוברי רוסית כלל, כך 
שככל שהזמן עובר, לומדים התלמידים את השפה, 

מתוודעים אל התרבות ומשתלבים בינינו. 
חוץ מהקשיים האישיים של כל אחד, התלמידים 
צריכים להתמודד גם עם האקלים המאוד קיצי 

של מדינת ישראל. והוא שונה מאוד מהאקלים 
באיזור שבו חיו עד עכשיו, אקלים חורפי באופן 
האקלים  לשינויי  שהסתגלות  מתברר,  קיצוני. 

אינה משימה קלה. 
איליה ובוריס מספרים, כי הריחוק מההורים, 

רמהבית ומכל מה שהכירו - היה מעט קשה בה
רתחלה. אבל הם שומרים על קשר במיילים ובט

לפונים. 
הכפר הירוק מאחל לכם השתלבות מהירה כאן 

ובישראל.

מי אני?
קטעים ראשונים של 

תלמידי נעל"ה, בעברית
<<<  אני ז'ניה. אני גר בכפר הירוק. 
אני לומד עברית, מתמטיקה, אנגלית, 
פיזיקה ורוסית. היום אני לומד אנגלית 

ועברית. 
בחדר שלי יש מחשב, מיטה ארון. יש 

שולחן, כיסא. בארון יש בגדים.
בכפר הירוק יש מועדון. במועדון יש 

אוכל ויש טלוויזיה. 
אני לומד בכיתה ט'. 

הכפר הירוק ליד רמת השרון. ברמת 
השרון יש סופרמרקטים וקיוסקים.

ז'ניה
 

<<< שלום! אני טימור. 
ראני גר בכפר הירוק. הבית שלי ברו
רסיה. אני לומד עברית, רוסית, מתמטי

קה, פיזיקה. המשפחה שלי גרה בנהריה. 
נהריה ליד חיפה וליד הים.
אני אוהב הכפר הירוק.

טימור
תלמידי נעל"ה לומדים עברית בכיתתם

 מאת אווה לנצמן, י"א/2
| ידיעות הכפר הירוק

בקיץ האחרון, באוגוסט, התקיים בכפר 
רהירוק המחנה הבין לאומי למנהיגות סבי

בתית. השנה הגיעו למחנה משלחות נוער 
מכל רחבי העולם - דרום קוריאה, טיוואן, 

פולין, גרמניה, פינלנד ואיטליה. 
ראחד הדברים המדהימים במחנה הוא האפ

עם  שונות,  מתרבויות  אנשים  להכיר  שרות 
הרגלים, תחביבים ואורח חיים שונים לחלוטין 

משלך. 

סופ"ש בעיר הגדולה
רהמחנה מתחיל בסוף שבוע, שבמהלכו מתא

רחים התלמידים מחו"ל - ביחידים, בזוגות או 
בשלשות, בבתים של הישראלים. באותו סוף 

רשבוע כמעט כולם החליטו לקחת את האור
חים למרכז תל אביב, כדי להראות להם את 

האטרקציה הישראלית הממוצעת. 
אני ועוד שתי חברות, שאירחנו כמעט את 

רכל המשלחת הפינית, יצאנו גם לעיר הגדו
לה. לאחר מספר דקות של שיטוט ברחובות 

רהעמוסים, קלטנו שבמקום יציאה כיפית במ
טרה ליהנות מהעיר, זה הפך לקייטנה פינית, 
שנגמרת בספירת ראשים בלונדיניים כל 100 

מטר. 
נאלצנו לאמץ הליכה בנוסח מדריך, משת"פ 
באמצע ומאסף, שכל הזמן שומרים על כולם 

ביחד.

שגרירים ושר האוצר
ביום ראשון בבוקר, כולם הגיעו לפנימייה, 

גוררים מזוודות. 
יצאנו לסיור בכפר, שלמען האמת היה שווה 

את זה - רק בשביל לראות את הפרצופים של 
כולם כשעברנו ליד הרפת... את היום הראשון 
סגרנו עם מסיבת ריקודים, שהעירה כל דבר 

ברדיוס הכביש ההיקפי בכפר.
למחרת יצאנו לטיול בירושלים, כולל סיור 

רבעיר העתיקה )לאורחים( והרבה קניונים )לי
רשראלים(. בסופו של היום כולם נפגשים בכו

תל המערבי.
האירו אחד  התקיים  שלישי  יום  רבערב 

הגאלה.  ערב   - המחנה  של  המרכזיים  עים 
ונפתח  הגדול  באודיטוריום  האירוע התקיים 
בהרבה אוכל, צילומים, קבלות פנים והורים 

רמאושרים. בנוסף, הגיעו לגאלה שגרירי המ
דינות המתארחות במחנה וגם שר האוצר, יובל 

שטייניץ. 
מוזיקליים  וקטעים  נאומים  שילב  הערב 
של מגמת המוזיקה. כל משלחת הכינה קטע 

שם  היו  שלה.  המדינה  את  שמייצג  מיוחד, 
והגר הפולנים  האיטלקים,  רקטעי שירה של 

מנים, בשילוב עם הישראלים. היה ריקוד של 
המשלחות מדרום קוריאה ומטיוואן, ומערכון 
מהקור  המנוס  מקום  על  פינלנד  מבית  קצר 

הפיני - הסאונה!
לסיום הערב כל המשלחות עלו ביחד לבמה 
Imagine של ג’ון לנון, כמיר  ושרו ביחד את

טב המסורת.

זריחה במצדה
לפנות   3 בשעה  יצאנו  הרבה,  לישון  בלי 

בוקר למצדה. 
רבע  וכעבור  לאוטובוסים,  עולים  כולם 
לומר  היה  יכול  הנהג  פחות,  לא  אם  שעה, 
באופן רשמי: האוטובוס מרעיש יותר כשהוא 

לפנות   6:00 בסביבות  הגענו  למצדה  ריק. 
בוקר, בדיוק לזריחה. 

בסוף הטיול עצרנו לארוחת בוקר ונהנינו 
ממנה כמו חיילים טובים. המשכנו משם לים 
חזרה  רצנו  ומשם  גדי  לעין  כך  אחר  המלח, 

לאוטובוס, לישון עוד איזה שעה. 
את היום הזה סגרנו בהסתובבות חופשית. 

רהיינו בתל אביב, ברמת השרון, חרשנו מסע
דות וביקרנו את מאות המוחים באוהלים.

מנהיגות בונה
יום חמישי הוקדש לסדנת מנהיגות. 

רהתחלקנו לארבע קבוצות, כאשר לכל קבו
צה היה מדריך. הוא היה נחמד בהתחלה, ואז 
החליף פרצוף באמצע, או להיפך. המטרה של 
כל קבוצה היתה לבנות את המבנה הכי יציב 
שאפשר משיפודים, בלי להתייחס לגודל של 

 .Size Doesn't Matter המודל, כי
רבקבוצה שלי המדריך היה דמוקרטי בהת

ואז הפך לדיקטטור. אבל לצערו הרב,  חלה, 
ברגע שעלינו על הרעיון, לא נשאר לו הרבה 
מה לעשות חוץ מלהסכים איתנו ובסופו של 

דבר לעזור. 
אחרי עוד הרצאה על קולנוע והשפעותיו, 
הגיע הרגע למסיבה. כולנו חיכינו לה, אבל גם 

חששנו ממנה, כי איתה מגיע גם הסוף.
את  הינחה  שלנו,  הפרטי  הדיג’יי  אוהד, 
הערב. הוא גרם גם לעצלנים שבינינו לקום 

על הרגליים ולהזיז את עצמם. 
נגמר  זה  מעט  שעוד  קלטנו,  לאט  לאט 
ושהאורחים מחו”ל צריכים ללכת. המשלחות 
נסעו הביתה, בזו אחר זו, כל אחת מלווה ביותר 

בכי מהקודמת. 
בשנה  ניפגש  זה:  לומר  שנשאר  מה  כל 

הבאה!

קוריאני, פולני וישראלי נפגשים במחנה
זה אולי נשמע לכם כמו התחלה של בדיחה, אבל לא <<< המחנה הבינלאומי למנהיגות סביבתית סיפק מפגש מרתק בין עולמות שונים

ים קומן, אבי תירוש, חדווה אפשטיין בהרצאה בפני המשלחות בנושא מנהיגות וקולנוע

הבולגרים היו בהלם
 משלחת הגומלין לבולגריה בילתה שבוע צפוף עם המארחים 

<<< הייתם צריכים לראות את הפנים שלהם, כשהתברר שאחת 
מהישראליות במשלחת מבינה על מה הם מדברים

 מאת אווה לנצמן, י"א/2 
| ידיעות הכפר הירוק

בוקר,  לפנות   ,10.10.2011 בתאריך 
רהתאספנו )שמונה תלמידים ויהודה ני

סים, מורה ומחנך( בשדה התעופה בן 
גוריון, כדי לטוס לבולגריה. 

בשנה  הבולגרים  עם  שנפגשנו  לאחר 
היינו  בארץ,  ביקרו  הם  כאשר  שעברה, 
שוב,  איתם  להיפגש  ונרגשים  נרעשים 

וגם להכיר ארץ חדשה.
כבר כשנחתנו, חיכתה לנו קבלת פנים 
של התלמידים המארחים והמורה המלווה 

רשלהם, מטעם בית הספר היהודי שבסו
פיה, בולגריה. בבית הספר זכינו לקבלת 

רפנים חגיגית ולהרבה ברכות מצד המנה
וממי  בבולגריה  ישראל  לת, משגרירות 

שמייצגת את קרן רון לאודר בבולגריה, בקה לזרובה.
אני דוברת בולגרית מהבית, וקבענו, בתור מתיחה 

רקטנה, שכאשר נגיע לבולגריה ידברו גם איתי רק בא
נגלית. כשיצאנו בערב עם המארחים שלנו וחבריהם, 

רופתאום עניתי בבולגרית לאחר שהחמיאו לחברי המ
שלחת - המבטים המופתעים היו מצחיקים להחריד.

לכל אורך השהייה בבולגריה, המארחים שלנו ליוו 
ראותנו, למרות שזוהי תקופת לימודים אצלם. ביקר

נו בערים פולבדיב וליקו טרנובו, בכנסיית רילה וגם 
בעיר העתיקה אטרה, שהפכה למוזיאון. היות שנסענו 

רק לשבוע אחד, תוכנית הביקור היתה גדושה ובקושי 
היה לנו זמן לנוח, שלא לדבר על לישון. 

למרות העובדה שאני מבקרת בבולגריה מידי שנה 
זו  ומכירה את רוב המקומות שבהם סיירנו - היתה 
חוויה של פעם בחיים, שאי אפשר לשכוח. כפי שאמר 

יהודה ניסים, זכינו ל"אירוח מלכותי". 
ארצה להודות לכל הגופים, שהיו מעורבים בהרמת 
התוכנית, החל בשני בתי הספר - בארץ ובבולגריה, 
בקה, סטלה ויהודה )מלווים(. וכמובן תודה רבה לאמא 

רשלי, פאלומה לנצמן, שעזרה ביצירה של הקשרים וב
קידום התוכנית.

המשלחת מגרמניה וישראל בהר הרצל

טוב שיש בינינו לא מעט דוברי רוסית, כך שלתלמידי כיתת נעל"ה החדשים היה 
עם מי לדבר כשהם נחתו <<< בוריס ואיליה מספרים כיצד אותרו לפרוייקט - 
ומה מצאו כשהגיעו לכאן

 טווים את 
קשרי העתיד

ביקור הגומלין של המשלחת הגרמנית 
מברוכסל גרם לנו לראות באור חדש כמה 

מאתריה המפורסמים של ישראל <<< אבל 
מעבר לכך, היה כיף להכיר בנו נוער מארץ זרה 

מאת טמיר רוי | ידיעות הכפר הירוק

באישון לילה, נפרדנו לשלום מהמשלחת הגרמנית מברוכסל 
ששהתה בארץ שבוע וחצי.

הביקור היה עוד חוליה קטנה בשרשרת ההולכת ומתרחבת של 
קשרים בינלאומיים שיוצר לעצמו הכפר הירוק בשנים האחרונות. 

המפגשים, גם בגרמניה וגם בישראל, היה חוויה יוצאת דופן. 
רבזמן שהותם, הספקנו להיות עם הגרמנים בשלל אתריה המפו

רסמים של ישראל – יד ושם, הכותל, ירושלים, ראש הנקרה, חיפה, 
מצדה וים המלח.

הדבר המעניין בטיולים הללו הוא שהמקומות שאנחנו, כישראלים, 
חדשה,  פתאום משמעות  מקבלים  מאליהם,  כמובנים  לקחת  נוטים 
ובעצם אנו מגלים אותם מחדש, ביחד עם הגרמנים. כשרואים כמה 

רהאתרים האלה קוסמים להם, ואיזה ערך יש להם בעיניהם של האור
חים הזרים, התפיסה שלנו, שגדלו כאן, משתנה לגמרי.

וכמובן שיש גם ערך להתנסות החברתית. הרי רובנו פה כבר 6 
שנים, ועבר הרבה זמן מאז שהיינו צריכים להיטמע בחברה חדשה, 
והביקור הזה של הגרמנים היה הזדמנות לבחון מחדש את הצורה שבה 

אנחנו משתלבים עם אנשים חדשים.
לאחר שהתאוששו מהחום הישראלי, גם במובן של מזג אוויר וגם 

רבמובן של מזג אנושי, נוצר חיבור מוצלח מאוד בין הישראלים לגר
מנים, קשרים נרקמו, ואני חושב שאפשר להגיד שהביקור הקצר הזה 

היה מוצלח ומהנה מאוד.
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מנהיגי העולם, הדור הבא
איך השפיע האסון ביפן על העולם? <<< זו היתה אחת מהשאלות שהועלו בקונגרס הבינלאומי 

בדרום קוריאה <<< ויקה אברקייב, הנציגה שלנו בקונגרס, מנסה לסכם את החוויה
מאת ויקה אברקייב, י"ב/2 | ידיעות הכפר הירוק 

ריזו התרגשות. אני עומדת להשתתף בקונגרס בינ
 international :לאומי של מנהיגי הדור הבא בעולם
next generation global leader conference 

 .ING conference :או בקיצור -
בר2 באוקטובר הגעתי לנתב”ג עם מזוודה, ששוקלת 
בערך שליש ממני, נרגשת, מסוקרנת, ובעיקר מבוהלת מלטוס לבד 

בפעם הראשונה בחיי, ועוד בטיסה של 11 וחצי שעות. 
קניות בדיוטי, קפה הממש גדול בדוכן "ארקפה" בשער B, ועליתי 
לטיסה. להפתעתי, היא עברה יחסית מהר. טוב, ישנתי יותר ממחצית 

מהזמן. הגעתי לנמל התעופה בעיר סיאול שבדרום קוריאה.

העולם לא שותק
אחרי נסיעה ארוכה מדי באוטובוס ובמונית, הגענו - אני והקוריאני 

רשאסף אותי - אל האכסניה. קיבלנו תגי שם רשמיים במיוחד, עם הקבו
צה שבה כל אחד משתתף, והשבוע המרתק בחיי החל.

היינו מחולקים לחמש קבוצות, לפי נושאים: פוליטיקה וזכויות אדם, 
ספרות, אמנות ותרבות, מדעים וסביבה. ישראל שובצה בנושא הסביבה, 
וביומיים הראשונים עבדנו בקבוצה שלי על הצגת המצגות האישיות, 
שכל אחד מאיתנו הכין עוד לפני הכנס, וכן על בחירת נושא משותף 

ובניית מצגת חדשה. 
בסיום התהליך עלינו לבמה - אני ועוד שלושה נציגים מהקבוצה, 

רכדי להציג את הנושא שלנו: השפעת האסון הגרעיני ביפן על העו
לם, בהתמקדות על האוקיינוסים ועל האוכל הימי, הבחירות בגרמניה 

רוהשינויים אצל היפנים עצמם )היתה לנו בחורה מיפן בקבוצה, שהכני
סה את הפן הציבורי לנושא(.

בשאר הימים נסענו לטייל בסיאול, ושמענו הרצאות ממנכ"ל חברת 
אבטחה מתקדמת, מאחד השופטים הוותיקים בקוריאה ומבמאי סרטים 
מקומי, שדיבר על המצב בצפון קוריאה. הגענו הכי קרוב שאפשר לגבול 
עם צפון קוריאה, לרDMZ, השטח המפורז בין שתי הקוריאות, שאליו 

אסור להיכנס. 

מנהגים מוזרים
החוויה הקוריאנית שלי היתה מדהימה. במשך שבוע שלם נחשפנו 
לתרבות שונה מהתרבות המערבית בכל כך הרבה מובנים, שהיה קשה 

להבין. הנה כמה דוגמאות: 

<<< בקוריאה, כשמישהו מביא לך מתנה, אתה צריך לקחת את המתנה 
מהידיים שלו בשתי ידיים, ולפתוח אותה רק כאשר לא תהיה בקרבת 
אדם זה. המתנות תמיד עטופות, כדי שמי שנותן את המתנה לא יראה 

את התגובה שלך ישר כשאתה פותח אותה.
<<< זה לא מנומס לא לסיים את האורז שלך.

<<< המונח צמחונות לא מוכר כאן. אין צמחונים, ובטח שלא טבעונים 
בקוריאה.

<<< בקוריאה לא שותים במהלך הארוחה, רק בסיומה.
שלך  הקפה  את  סיימת  לא  ואם  מקובל,  זה  ברחוב  זבל  לזרוק   >>>

והאוטובוס הגיע - אתה מוזמן להשליך את הכוס על המדרכה.
<<< אין פחים בשום מקום, ולא ברור לי איך הרחובות כל כך נקיים.

<<< הכסף שלהם נראה כמו כסף של מונופול. יש מטבעות של 50, 
100 ור500, ושטרות של 1,000, 5,000, 10,000 ור50,000. בקבוק קולה 

יעלה כר2,000 וון.
ואלה רק חלק מהדוגמאות. כמות הסיפורים והחוויות, שיש לי משם, 

מספיקים לכתיבת ספר, ואני אמורה לכתוב כאן משהו קצר.

עדיין בניחוח חו"ל
כשחזרתי לארץ, לא הספקתי לפרוק את המזוודה, וכבר ארזתי מזוודה 
קצת יותר קטנה, שתספיק לכמה ימים בכפר. הייתי אמורה להיפגש כאן 
עם הגרמנים, שאירחו אותנו באפריל בעיר לייפציג. הם נחתו בארץ 

משהו כמו 20 שעות אחרי שחזרתי מקוריאה.
ממזוודה למזוודה, הגעתי לכפר לפגוש את כולם.

רהגרמנים היו פה כשמונה ימים, שבמהלכם יצאו לטיולים ברחבי יש
ראל. במהלך החג ובסוף השבוע אירחנו אותם בבתים שלנו, וניצלנו את 
הימים הללו לבילויים בחוף הים, שופינג בתל אביב, קארטינג, מקס 
ברנר ועוד אטרקציות שיש לנתניה להציע )רוב הישראלים במשלחת 

היו מנתניה, זה לא שבכוונה בילינו את רוב הזמן שם(.
ואז הגיע יום שני: חוזרים מטיול למצדה ולים המלח, מקלחת מהירה, 
יום  וכולנו התייצבנו בחדר אוכל הקטן לארוחה חגיגית ביחד. שרנו 
ונפרדנו  הולדת שמח לאחד הגרמנים, אכלנו עוגה, הקראנו נאומים 

לשלום. 
רבחצות הגעתי בחזרה הביתה. עכשיו היה לי זמן לפרוק מזוודות ולה

שלים שיעורים מהשבוע שהפסדתי בבית ספר. 
היה כיף לבלות שבוע שלם עם אנשים, שיש לך כל כך הרבה במשותף 

איתם, חוץ מהמדינה שבה אתם גרים והשפה שמדברים ביומיום. 
ממליצה לכל אחד לפחות משלחת אחת בחיים. נצלו כל הזדמנות 

לחוויות חדשות.

א
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 הגיע הזמן שנגיד "לא" למודל היופי האחד והיחיד )דוגמנית ארוכת רגליים 
בעלת בטן שטוחה וחזה שופע( <<<  גם על זה אפשר לצאת לרחובות

מאת אדל אויפ ודניאל פלדמן, ט'/3 
| ידיעות הכפר הירוק

אם אני מתלבשת בסדר? האם 
האם  מסודרות?  שלי  הגבות 
ודק  צנום  מספיק  של  הגוף 
בכדי ללכת בגאווה בביקיני? 
התבקשנו להציג סוג של מחאה, שהעולם 
מודע לה ושאינה בהכרח פוליטית. לכן, בחרנו 
בנושא הדימוי העצמי, שלדעתנו הוא הטעון 

רביותר בעולם ולרוב נוגע לנשים. שאלת הדי
רמוי העצמי נוגעת בכולם, החל מילדות קט

נות ועד לנשים, אשר מוצאות עצמן כלואות 
בחיים מלאי סטיגמה ושיפוט. 

לה היא  שלנו  היצירתית  העבודה  רמטרת 
עם  עוגה  מחתיכת  ליהנות  שאפשר  ראות, 
קצפת, בדיוק כמו שאנחנו אוהבים - כי אם 
אנחנו רוצים ליהנות, למה שלא נעשה את זה 

רבלי כאב ראש מיותר? להיות שלמים עם חתי
כת העוגה שלנו לגמרי. 

על כל שערי המגזינים והפוסטרים ברחובות 
רמתנוססות להן דוגמניות ארוכות רגליים, בע

לות בטן שטוחה וחזה שופע. עם פנים קטנות 
וחדות, גבות מסודרות ושיער מבריק ומזמין. 

זוהי, בעצם, "האישה האידיאלית". 
המוזיקה,  בעולם  גם  ממשיך  הזה  המודל 

ואף בספרים. הזמרת, כוכבת הסר רהסרטים 
טים ואפילו הדמות הראשית בספר כלשהו - 
נראית בדיוק כך, או שחייה אומללים רק בגלל 

שהיא לא נראית כך. 
ונערות  שנערים  למצב,  אותנו  מביא  וזה 
גדלים לתוך עולם, שבו הדבר הראשון שהם 
להיות  זה  בבוקר  קמים  כשהם  לו  מייחלים 

יפה. 
האובססיה הזאת למושלמות, והרצון להיות 
שיער  להסיר  לנו  גורמים   - מחיר  בכל  יפה 

לעי להיחשב  שיכולות  בדרכים  הגוף  רמכל 
נויים; שוברים ומעקמים את הרגליים בנעלי 

מור מרססות,  אנחנו  אפשריות.  בלתי  רעקב 
חות, מותחות, ממלאות ומה לא, וכל זה רק 

כדי להיראות צעירות יותר ויפות יותר. 
מסתכלים  אנשים  יפה,  מרגישה  כשאת 
העצמי  הביטחון  מסתכלים,  וכשהם  עלייך. 
שלך מתרומם לשמיים. ומשם, שום דבר כבר 
לא יכול לעצור אותך. את נפתחת ומצליחה 
להראות מה ומי את באמת. את מרגישה נפלא, 

ואז אנשים אוהבים אותך. 

רואת חושבת, שהכל הודות ליופי שלך, לעו
בדה שאת מרעיבה את עצמך כבר שבוע ימים, 
שאת מורטת שיערות בגבות בצורה מטורפת 
וחונקת את עור הפנים שלך עם שכבות המייק 

אפ שאת שמה. 
שאת  שבגלל  לכך,  מודעת  לא  בכלל  את 
מרגישה יפה, אנשים מסכלים עלייך. את לא 
מודעת לכך, שרק בגלל שנפתחת ודיברת עם 
הבחור שמוצא חן בעינייך והראית לו כמה את 

מקסימה, הוא מתחיל לאהוב אותך. 
רבמילים אחרות: הכל מתחיל מהראש, מה
רדימוי העצמי שלך. וכשהוא מושפע מהעיתו

נים ומהקליפים שאת רואה, הוא מאוד נפגע. 
לחפש  החופש  את  לך  משאירים  לא  הם  כי 

את עצמך, לנסות דברים חדשים ולראות מה 
מתאים לך באמת. את כלואה בין עיני החברה, 

והחברה אכזרית.
לכן, לא משנה כמה את שוקלת. ובאמת לא 
משנה, אם את נמוכה בס"מ מהממוצע או לא. 

ראת צריכה להרגיש שלמה עם עצמך. את צרי
כה להבין, כי את יפה איך שאת, ושאין גבול 

למה שאת מסוגלת. 
וזהו שלב שצריך לעבור. לתפוס את עצמך 
בידיים, ולקום נגד כל הסטיגמה והרעיון, שרק 
היופי קובע את מעמדך החברתי או את המצב 

הנפשי שלך. 
למדי עצמך לשמוח ולהיות גאה במה שאת, 

כי כך את יפה. את מושלמת. 

ה
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"גילינו המון דברים חדשים"
 ברפלקציה על העבודה שלהן בנושא דימוי עצמי, 

כתבו אדל אויפ ודניאל פלדמן על התוספת החשובה 
של העוגה והקצפת

איך עמדתי בקריטריונים להכנת 
העבודה?

לדעתנו, ביצענו את העבודה בצורה 
שהעברנו  מקוות  ואנחנו  המושלמת, 

את עמדתנו וכמובן את מטרתנו.
רהאם נהניתי מתהליך הכנת העו

בדה? מה למדתי מהעבודה?
הנושא שבחרנו להציג מאוד מרתק 
ומסקרן, מכיוון שיש לו המון צדדים 
ומשמעות.  מבט  להם  לייחס  שאפשר 
נהנינו מתהליך הכנת העבודה, מכיוון 
שגילינו המון דברים חדשים, ואפילו 
כאובים ולא נחמדים, שלדעתנו כולם 

צריכים לדעת.
הכנת  בעקבות  מרגישה  אני  מה 

העבודה?
התרגשנו  נורא  העבודה  בתחילת 
חקרנו  כאשר  דמעה,  הזלנו  ואפילו 
על מקרי בולימיה ואנורקסיה. קראנו 
ושמענו על מקרים מזעזעים, שהכניסו 

בנו המון מוטיבציה ורצון להעביר את 
רהמסר הלאה. ניסינו לעשות זאת בצו

רה הכי מתאימה.
האם הצלחתי להעביר את המסר?

מכיוון שהשקענו  שכן,  מקוות  אנו 
הרבה מחשבה ונורא התעמקנו בנושא 

והרגשנו אותו.
ושה מהעיקר  סטינו  שלא  רמקוות 

צלחנו להעביר את המסר בצורה הכי 
טובה.

רהאם אני מרוצה מעשיית העבו
דה?

הע מהכנת  מרוצות  נורא  ראנחנו 
הת ללא  נושא  זהו  ומהמצגת!  רבודה 

חלה וללא סוף, נושא מדאיג, שכולם 
לנסות   - לו  מודעים  להיות  צריכים 
לשנות דעות, לתמוך ולעזור. בנוסף, 

שי לדעתנו,  והקצפת,  העוגה  רהכנת 
מהעבודה  יותר  הסבירה  ואפילו  נתה 

עצמה.

את יפה כמו שאת

מזרח תיכון חדש
מה קורה בעולם הערבי, מדוע הדיקטטורה לא מחזיקה מעמד ואיך 
ישפיעו חילופי שלטון במדינות השכנות על ישראל? <<< ד"ר מוטי 

קידר הפגיש אותנו עם המציאות באיזור

For the past 25 summers, I have 
been going to camp. Now don’t get 
me wrong - camp is a wonderful 
experience, but this past hot 
summer I decided to hang up my 
tennis shoes and put on riding boots 
for an adventure of a lifetime.

Yes, I gave up camp, internet, 
cell phone etc. to take my family to 
Mongolia. We had a mission which 
was to find a Shaman and the way 
to find one is on horse. A Shaman is 
believed to be a doctor for the soul. 

Apart from the main city which 
is Ulaanbaatar, there are no paved 
roads. We took a 14 hour bus ride to 
Khovsgol Nuur National Park, which 
is located in the north western part 
of the country. We arrived during the 
beginning of the rainy season.

We arranged 2 pack horses, a 

guide, the guide’s son (14 years old) 
and my family of 5 for a 10 day trip. 
Our trip was scheduled to be for 14 
days, but we found the Shaman in 
the mountains which shortened our 
horse trip by 4 days.

Do you have any idea what it’s like 
to ride on a horse for 6 to 8 hours a 
day? There were hours at a time 
where we rode in the pouring rain. 
Most days were absolutely beautiful.

It was humbling to enjoy the 
untamed land, full of yaks, wild 
horses, sheep, goats and double hump 
camels. We either set up camp which 
would take about 2 hours or find a 
ger to sleep in. Most rainy nights we 
found a ger and slept on the family’s 
floor. The families we met were 
amazing.

We quickly picked up a number 

of their customs. One interesting 
tradition is when one doesn’t want 
anymore to drink or to eat, you leave 
a little bit in the bowl. Then the server 
knows not to give you more.

Another example would be to never 
ask if they want this or that, just give 
it to them. They will always refuse 
your offer if asked.

The trip taught me the following:
• How little we really need to live 

on.
• How easy it is to communicate 

without a mutual language.
• Smiles of nomadic families go 

along way.
• Having the right attitude and 

the right equipment makes all the 
difference. 

LORI

החוויה המונגולית שלי

מאת עדן סינדרובסקי, 
 ט'/1
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איפה אנחנו חיים?
מזרחן  קידר,  מוטי  ד"ר 

וק אילן  בר  רמאוניברסיטת 
רוב משפחה של המורה ורדה 
קרין, הגיע לבית הספר, כדי 
להרצות לתלמידי ט' וי"א על 
הבעיות של המזרח התיכון. 

הגדרת  על  דיבר  הוא 
מנהיג  של  הגדרתו  קהילה, 

מקו התיכון  במזרח  רוכיצד 
בצות קהילות רבות ושונות 
יחיד,  מנהיג  תחת  לחלוטין 
כל  את  לספק  מסוגל  שלא 

הפולי והדרישות  רהבקשות 
האז של  והחברתיות  רטיות 

רחים. 
ד"ר קידר הציג את בעיות 
במדינות  הקשות  ההנהגה 

לע מחולקות  שלמעשה  וסוריה,  אפגניסטן  רכמו 
שונות  אתניות  מקבוצות  שבטים  ולמאות  שרות 
שונות,  בשפות  מדברים  האלה  האנשים  לחלוטין. 
יש להם מנהגים שונים ואפילו דתות שונות, ולכן 

המזרח התיכון שרוי בכאוס כבר כר150 שנה. 
רכבר הפתיח הזה תפס את תשומת ליבם של תל

מידים רבים, שישבו בהרצאה הזו, ואני ביניהם. היה 
שקט כמעט מופתי, כאשר ד"ר קידר המשיך והסביר 
על הבעיות הרבות, שנגרמו כתוצאה מהאיחוד של 
כל השבטים הללו תחת ההנהגה היחידה, ולא רק 

באפגניסטן, אלא גם במדינות כמו סוריה וסודן. 
חוסר  ועל  הכלכליות  הבעיות  על  הרחיב  הוא 

רההסכמה של האזרחים שחיים שם, ושהובילו למל
חמות אחים במקום לפיתוח התשתיות והטכנולוגיה. 

רהוא הוסיף, שמשום שיש שם הרבה משאבים טב
עיים, כמו נפט, הכאוס הנורא הזה פוגע גם במדינות 

שזקוקות לנפט ושרוצות לרכוש אותו. 
שהוא  אלו,  במדינות  ההנהגה  הסוג  על  למדנו 
לשמור  הצורך  את  שמשרתת  דיקטטורה,  כמובן 
על שקט יחסי. את המטרה הזאת לא ניתן להשיג 

רבשום דרך אחרת, אלא באמצעות דיקטטור, שיש
לוט בבלגן.

בהמשך שמענו מהן הבעיות, שעלולות להיווצר 
כתוצאה מחילופי שלטון באיזור שלנו - גם במצרים 
ובירדן, ועל חוסר היציבות של הסכמי השלום שלנו 

עם מדינות אלו.
לכל אורך ההרצאה הקשבנו כולנו בהתעניינות 
גוברת והולכת, ותלמידים רבים שאלו שאלות, גם 
על אירועים שקרו בעבר וגם שאלות אקטואליות 
באריכות  כולן  על  השיב  קידר  מוטי  ד"ר  לימינו. 

וסיפק לנו מידע רב. 
אני בטוחה, שכל מי שישב בהרצאה הזו יצא ממנה 

מצוייד בידע רב.

דרוש דיקטטור כדי לשלוט בבלאגן. ד"ר קידר
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רופ' דן שכטמן, זוכה פרס נובל 
בכימיה, הגיע למפגש עם תלמידי 
י'-י"ב, שהתקיים באודיטוריום 

הגדול.
שכטמן  פרופ'  עליהם,  שדיבר  הדברים  בין 
עודד אותנו לחשוב בצורה ביקורתית ולא לקבל 
שום דבר כמובן מאליו. לדעתו, ילדים צריכים 
ללמוד למדוד גדלים פיזיקאליים וטמפרטורות 

כבר בגיל גן הילדים. 
הוא ניסה להסביר לנו בפשטות את התגלית, 
שנה   70 במשך  הנובל.  פרס  את  קיבל  שעליה 
היתה,  הגבישים  ובחקר  המדע  בעולם  התפיסה 
שהאטומים בגבישים מסודרים בצורה מחזורית. 
ואילו במחקרו גילה פרופ' שכטמן, שהאטומים 

בגבישים מסודרים בצורה לא מחזורית. 
פרופ'  נתקל  לתגליתו,  הראשונות  בשנתיים 
מפני  המדע,  עולם  מצד  חזקה  בדחייה  שכטמן 
שרבים לא האמינו שהתגלית הגיונית. אולם הוא 

רהמשיך להיאבק והיה בטוח בצדקתו, ואט אט אנ
שים החלו לקבל את הממצאים.

ההרצאה היתה מאוד מעניינת, ופרופ' שכטמן 
סיים אותה בהמלצה: "אם אתם רוצים להצליח, 
אחד  בדבר  תתמקדו  במדע,  ובעיקר  דבר  בכל 

שמעניין אתכם ותהיו בו מומחים".
לאחר מכן, הותר לנו לשאול שאלות:

רמה לדעתך יגרום לכך, שמדענים צעירים ומו

כשרים יישארו בארץ, או שמדענים שכבר עזבו 
את הארץ יחזרו?

פרופ' שכטמן ענה, שעבור מדענים צעירים 
רזה חיוני לנסוע לחו"ל, להשתתף בכנסים ובה
רשתלמויות. "אנחנו רוצים שהם יחזרו, ולכן אנ

חנו צריכים לדאוג שיהיה להם לאן לחזור. צריך 

להשקיע יותר באקדמיה וכן בתעשייה. צריך גם 
חד סטארטראפ  חברות  לפתוח  אנשים  רלעודד 

שות, שימשכו לכאן אנשים".
רמה היה בעבר בחינוך בארץ, שאיפשר הצ
טיינות כמו שלך, ואולי לא קיים יותר היום?

פרופ' שכטמן ענה, שהוא לא חושב שהחינוך 
בארץ כיום לא טוב. לדעתו, כאשר מורה נותן 
לך מחמאה אמיתית, זה משהו שנשאר איתך כל 
החיים ומשפיע עליך. הוא זוכר ויזכור מה שאמר 
המורה שלו לפיזיקה בתיכון, אחרי שפתר תרגיל 

על הלוח: "דני מבין פיזיקה".
זה נדיר להיפגש עם זוכה פרס נובל. האווירה 
באודיטוריום היתה מאוד מרגשת. בהחלט היתה 
עם  להיפגש  פעמית  חד  הזדמנות  של  תחושה 
מדען בעל אישיות מקסימה, שתגליותיו באמת 

שינו את התפיסה המדעית בעולם. 
המפגש עם פרופ' שכטמן היה מאוד מעניין 

רומרגש. יצאנו בתחושה, שאם אנחנו רוצים ומו
כנים לעבוד קשה, אפשר לעשות הכל.

להיסטוריה  מורה  קרין,  ורדה  הוכחה:  ראו 
ואזרחות, הזמינה את פרופ' דן שכטמן לביקור 
בטרם נסיעתו לשוודיה. ועל אף העומס, הוא בחר 

להיענות להזמנה.

רגע לפני הזכייה בפרס נובל
"ילדים בגיל הגן צריכים ללמוד איך מודדים גדלים פיזיקאליים וטמפרטורות" - זוהי ההמלצה של זוכה פרס נובל 

בכימיה לשנת 2011, פרופ' דן שכטמן <<< הוא נפגש עם תלמידי י'-י"ב וחילק גם כמה טיפים להצלחה

מודל לחיקוי
ורדה היקרה,

שזיכית  על  אותך  לברך  מבקשת  אני 

דן  אותנו בהרצאתו המאלפת  של פרופ' 

שכטמן, זוכה פרס נובל לכימיה.

שכטמן הוא מדען בעל שיעור קומה, איש 

באמת  שדבק  מי  איבריו,  רמ"ח  בכל  רוח 

שלו, ואוהבה כשם שהורה אוהב את ילדו. 

שכטמן לא נרתע ממאבק להוכחת צדקתו, 

גם במחיר הקרבת "ביתו-מבצרו" הלא הוא 

מעמדו האקדמי והחברתי כאחד. אין  ספק 

שהוא ראוי לשמש מודל חיקוי, מופת לדור 
הצעיר.

סוגיות  להסביר  היטיב  שבה  הפשטות 

מדעיות מורכבות, לרבות היישומים שלהן 

בחיי היומיום, האופן שבו פנה אל תלמידי
ר
נו שגדשו את האולם, התייחסותו המכב

ר
והאוהבת אליהם, והתשובות שהעניק  דת 

לכל השאלות שהפנו אליו, כמו גם הטיפים 

שנידב, ובהם, הקריאה להצטרף לקהיליית 

או  מדע  שיבחרו,  תחום  בכל  הרוח  אנשי 

אמנות - כל אלה שיקפו את אישיותו של 

אדם, שעל אף ההכרה הבינלאומית שזכה 
לה נשאר צנוע וענו. 

מי ייתן שהזרע שטמן יצמיח את ממשיכי 
דרכו!

דפנה וייס

פ

יעקב אילון מראיין לערוץ 10 את פרופ' דן שכטמן וד"ר שמשון שושני



 מאת שירה פסח, ז'/6
| ידיעות הכפר הירוק

בשיעור  אלינו  פנה  שצחי 
על העבודה  לנו  וסיפר  תנ"ך 
להכין,  שעלינו  היצירתית 
ידעתי שארצה  מיד  שמחתי. 

להכין פסל. 
י"ד בספר שמות,  בחרתי לעבוד על פרק 
מנקודת  סוף  ים  חציית  תהליך  על  המספר 
מבטו של עם ישראל. בחרתי דווקא בפרק הזה, 
מפני שבעיניי הוא מאוד ציורי ודימיוני, אבל 

אפשר גם להפוך אותו למציאות בפסל. 
הפרק מאוד מרתק, ובכל פסוק ופסוק שבו 
נחבאת עוצמה - העוצמה של המצרים על בני 
ישראל, העוצמה של עמוד האש ועמוד הענן, 
והעוצמה הבלתי תיאמן של חציית ים סוף. זהו 
ונעמד כמו  נפער  הים  המחזה המרהיב, שבו 
חומה ללא תזוזה. בגלל העוצמתיות הזו רציתי 

לפסל.
זהו אתגר אמיתי לפסל משהו, שלא ידוע 

לנו עליו הרבה, ולהפוך אותו לממשי.

נקמת העבדים
לאחר שסיכמתי לקרוא את הפרק, נתקלתי 
בבעיה. ידעתי שאני רוצה ליצור פסל, אבל לא 

רידעתי מה בדיוק לפסל. חשבתי על מספר אפ
שרויות: לפסל את בני ישראל צופים במצרים, 
רשמתקרבים אליהם, לפי התיאור שנכתב בת

נ"ך )משה גדול ועצום(; או את בני ישאל בזמן 
חציית הים; או את המצרים טובעים בים. 

רבתור אדם יצירתי, שאוהב לעבוד עם חומ
רים שונים, חשבתי איזה מבין המצבים יבטא 
פרשנות מיוחדת משלי לפרק. לאחר מחשבה 

ררבה הגעתי למסקנה, שהכי טוב לפסל את המ

10 | ידיעות הכפר הירוק | נובמבר 2011

התנדבות, משחק ילדים
ילדי הצהרון בשכונת שביב ותלמידי ח'/7 עושים חיים ביחד <<< זה מה שנקרא: להתנדב בכיף

 מאת גאיה ארן, ח'/7
| ידיעות הכפר הירוק

בהרצ שביב  בשכונת  שם,  רי 
לילדים  קטן  צהרון  ישנו  ליה, 

ממשפחות קשות יום. 
מטלות הפרנסה לא מאפשרות 
להורי הילדים הללו לדאוג להם בשעות שלאחר 
הלימודים. הצהרון מאפשר להורים להשאיר את 
ילדיהם בידיים טובות. הם משחקים שם, אוכלים 

רומשתתפים בחוגים, שבלי הצהרון לא היו נחש
רפים אליהם בגלל המצוקה הכלכלית של המש

פחה. כך שכל שנותר להוריהם לעשות, בסופו 
של יום, זה לקלח את הילדים ולהשכיבם לישון. 

הסידור הזה מאוד נוח. גם להורים וגם לילדים.
איך כל זה קשור אלינו?

רהשנה החלטנו בכיתה לקיים פעילות התנד
בותית ולחבור לצהרון הזה. וכך, פעמיים בשבוע, 
לאחר שעות הלימודים, הגענו בקבוצות קטנות 

למקום והפעלנו את הילדים.

ראנחנו משתדלים לעשות איתם מה שהם רו
צים לעשות. נותנים להם את כל החופש לבחור 
- לשחק במחבואים או בתופסת, להכין עוגות 

רבוץ בארגז החול, להקשיב לסיפור או לצייר יח
זו  דיו. הם נהנים, ואנחנו נהנים שהם נהנים - 

המטרה שלנו, אחרי הכל.
רבנוסף לפעילות השבועית, בט"ו בשבט הת

רגשנו לארח אותם אצלנו בכפר, ובפורים הגענו 
רכולנו לחגיגה אצלם בצהרון. הכנו הפעלות שק

שורות לחג, והם נראו כל כך מאושרים. 
גם אנחנו נהנים. הפעילות עם ילדי הצהרון 
מאפשרת לנו להוציא הרבה אנרגיות ישר אחרי 

שישב אחרי  אותנו,  מעוררת  היא  רהלימודים. 
נו שעות על הכיסא בכיתה והתרכזנו, ולמדנו, 
והקשבנו, ושיננו. כאשר מגיעים לצהרון, אנחנו 
מחליפים את ההתנהגות היותר מאופקת של בית 

הספר בהתנהגות פרועה ומשוחררת.
ושתמיד  לב אליהם  אחד מהדברים, ששמתי 
משעשעים אותי, זה איך אנחנו מסוגלים להיות 
יותר ילדותיים מהם, על אף שרובנו כבר בני 14. 
אנרגר ילדים   20 ב מוקפים  כשאנחנו  רפתאום, 

טיים, שדורשים שנעשה "שק קמח" לכולם, קשה 
לרסן את הצד הילדותי שלנו. ואני אוהבת את 
זה. כל החומות נופלות, ואני רק משחקת איתם, 
כמו שאנחנו שיחקנו כשהיינו קטנים. זה עדיין 

טבוע בי. 
ביחד עם ילדי הצהרון אנחנו חופשיים לעשות 

יגידו עלינו שא רולהגיד דברים, בלי שאנשים 
נחנו ילדותיים. כי זו המטרה שלנו באותו רגע 
- להיכנס לעולם שלהם, של כל אחד מהילדים, 

כדי לעזור להם.
אבל באיזשהו מקום, ההתנדבות הזו עוזרת גם 

לנו בהרבה מובנים, ולא רק לילדים.

א

נובמבר 2011 | ידיעות הכפר הירוק | 11

שמשון הגיבור בתמונות
תקראו לזה סרט אנימציה, תקראו לזה סטופ מושן, העיקר שתצפו בעבודה הזאת

ובכן, כי היה כיף לעשות אותה!
אחד  תבחרו  פשוטות:  היו  העבודה  הנחיות 

רמתוך רשימת הסיפורים, שלמדנו השנה במס
גרת שיעורי תנ"ך, או מסיפורים אחרים שלא 
למדנו )מתוך רשימה מסודרת(. קראו אותו, ענו 

רעל כמה שאלות מחשבה, והכינו עבודה יציר
תית - ציור, הצגה, ניתוח של שיר )באיזה שפה 
שרוצים(, ניתוח של יצירת אמנות, בניית פסל. 

או בעצם, כל דבר מעניין שיעלה על דעתכם! 
גיל ואני החלטנו לעשות את העבודה ביחד. 
כבר בשנייה הראשונה גיל הודיע לי, שעושים 
עבודה על סיפורי שמשון - דלילה, שועלים עם 
זנבות בוערים, פלישתים והריסת בתי תפילה. 
החלטנו לדחות את החלק הכתוב למועד מאוחר 
יותר ולהתחיל מיד בעבודה היצירתית. "תבוא 

אליי בשישי בבוקר" - ככה זה בערך הלך.
החלטנו לעשות פסל של שמשון. לגיל היה 

ררעיון, מעין "תמונה" בראש של הסצינה המ
דוייקת שהוא רוצה לעשות - הקטע ששמשון 

מפיל את מקדש הפלישתים. 
רקבענו שכל אחד קורא את כל הפרקים )ארב

עה במספר( לפני שאנחנו נפגשים. הגעתי לבית 
איך  והתחלנו לחשוב  חומרים  גיל, אספנו  של 
בדיוק נבצע את זה. אבל רק אז קלטנו, שאם 
מה  יבין  לא  אחד  אף  שמשון  של  פסל  נעשה 

טיפו לא  )אנחנו  להיות  אמור  זה  ומה  רעשינו 
סים אמנותיים במיוחד. ואם זה משהו שצריכים 

לקבל עליו ציון, זה אפילו יותר גרוע(.
אחרי דיונים רבים החלטנו בכל זאת להתמקד 
בסיפורי שמשון. אם כבר קראנו את כל הסיפור, 
אמרנו לעצמנו, אז למה שנחליף. נעשה "סרט 

"סטופ  או  לזה(  קראתי  אני  )ככה  אנימיציה" 
מושן" )ככה גיל קרא לזה(. 

כמה שיותר זוויות
מהר מאוד התגבש לנו בראש איך לעשות את 

זה, והנה רשימת הדברים שהיינו צריכים:
1. שחקנים - בובות לגו. יש לגיל שני אחים 

קטנים, והיה מספיק לגו.
2. תסריט. נו באמת, הכל כבר כתוב בתנ"ך! 

ר)בסוף הוספנו קצת, כדי להקצין מעט את הע
לילה(.

המצלמה  את  יש  בסדר,  "בסדר,  מצלמה.   .3
של אח שלי" )"אוף! אין בה סוללות!... אני אלך 
לחפש סוללות חדשות!...מצאתי!", "ה-ל-ל-ו-

י-ה!"(
4. ואחר כך: "רק בחדר של אח של גיל, רן, יש 
מספיק מקום ומספיק אור בשביל לצלם את זה. 

ונקווה שהוא יס רבוא נבקש ממנו לצלם שם, 
כים". תודה רן.

5. עריכה: "תמיד טוב שיש ליהונתן מחשב 
עם תוכנת עריכה. ניסע לשם אחר כך, ונערוך".
6. סוג עריכה: אנימציה או סטופ מושן... או 
איך שלא תקראו לזה. תצפו בסרט ותגידו לנו 

סופית מה זה! נשמח לשמוע. 
סידרנו  המוקדמות,  ההכנות  כל  אחרי 

תפאורה, לקחנו את התנ"ך והתחלנו לצלם!
כמה שיותר תמונות, כמה שיותר זוויות, כמה 
חומר  מספיק  לנו  שיהיה  כדי  תזוזות,  שיותר 
לעריכה וכדי שלא ניתקע אחרי זה בלי תמונה 

כזאת או אחרת.

רלקחנו את המצלמה, עם הכבל וכרטיס הזיכ
רון, ונסענו לבית שלי. ערכנו שם בערך שמינית 
נשארתי  ואני  הביתה  הלך  שגיל  עד  מהסרט, 
להמשיך. ערכתי את הסרט, הוספתי צלילים )לא 
מספיק, אבל בכל זאת משהו(, בחרתי את הזווית 

המדויקת של כל סצינה וקריינתי קצת.
את החלק של כתיבת העבודה הכתובה עשינו 

רבמיילים. כל אחד כתב קצת, שלח לשני )שי
רסיים את המשפט( וכן הלאה. סיימנו את המ

לאכה ערב אחד בלבד לפני מועד ההגשה, וגם 
בערך  נערכה  קי  און  לדיסק  הסרטון  העברת 

באותו הזמן.

כנסו לבלוג
שצחי  גילינו,  מכן  לאחר  שבועות  שלושה 
מצטיינת  כעבודה  שלנו  שמשון  את  בחר 
)מאיפה הוא הביא את זה בדיוק?!(. הוא העלה 
אותה לבלוג באינטרנט )WORDPRESS - למי 

שמכיר(. 
הסרטון  את  לראות  יכולים  אתם  עכשיו, 
שלנו, וגם לדעת מה עבר עלינו בשביל שאתם 

תוכלו לראות אותו...
זה?  על  שעבדנו  לכם  נראה  זמן  נ.ב: כמה 

שלוש שעות...? ממש ממש לא, יותר מר10.

כ

 כן, קרמבו 
יכול לעוף

אחרי שנתיים של פעילות 
בתנועת הנוער לילדים עם 
צרכים מיוחדים, אנשים 

מצמיחים כנפיים 
 מאת רוני גלנטי, ט'/8
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נוער  תנועת  היא  קרמבו"  של  "כנפיים 
לילדים עם צרכים מיוחדים. 

שהחני רק  דבר,  לכל  נוער  תנועת  רזוהי 
כים בה סובלים מליקויים כמו שיתוק מוחין, 

אוטיזם וכו'.
רחבי  בכל  פועלת  קרמבו"  של  "כנפיים 
לגדול.  ממשיכה  והיא  סניפים,  בר13  הארץ 
לכל חניך בעל צרכים מיוחדים יש חונך - נער 

או נערה, שעוזרים להם במהלך הפעילות.
אני  בתנועה.  שלי  השנייה  השנה  כבר  זו 

רמרגישה, שהפעילות במסגרתה עזרה לי לה
תפתח, ולהבין שילדים עם צרכים מיוחדים 
ילדים. הם אוהבים לשחק  הם בדיוק כמונו. 
וללמוד ולבלות עם חברים. אני שמחה להיות 

מי שעוזרת להם לעשות זאת.
משחקים  אנחנו  התנועה  של  בפעילויות 
משחקי כדור ותופסת )כן, גם בכסא גלגלים 
אפשר(, לומדים על בריאות, על חברות ושלל 

נושאים מעניינים אחרים. 
כמה טוב לראות את החיוך על פניה של 
לשמוע  נעים  כמה  בפעילות.  שלי  החניכה 
זה  קרמבו"  של  ש"כנפיים  אומרים,  חניכים 
שיא השבוע שלהם. זה הופך את התנועה גם 

לשיא השבוע שלי. 
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צרים טובעים בים, מפני שזהו המחזה המרשים 
ביותר - אלפי אנשים וסוסים, מרכבות ואפילו 
פרעה בעצמו - נעלמים לנצח מול עיניהם של 
זמן  בני ישראל, שהיו משועבדים להם במשך 

חלומו  לדעתי,  מאוד.  רב 
של כל אחד מבני ישראל 
אז היה לראות איך פרעה, 

המלך החזק, נופל מת. 

בנוסף, הקטע שהכי התחברתי אליו בעבודה 
היה כרוך בנושא הפחד של בני ישראל ורצונם 
לצאת לחופשי. "ניתן להזדהות עם הפרק - מי 
לא רוצה שיתנו לו ישועה? מי לא מפחד ממשהו 
גדול ועצום ממנו? מי לא מדמיין דברים בלתי 

ראפשריים ורוצה בקיומם? כולנו עושים את הד
ברים האלו", כך כתבתי בדברי ההסבר. 

שבני  הוא,  הזה  בסיפור  אותי  שמשך  מה 
אפשרי,  הבלתי  את  מדמיינים  לא  ישראל 

אלא רואים אותו ברגע האמת. הם יוצאים 
ממצרים, חוצים את הים שנפתח לשניים, 
מובלים בעזרת עמוד אש, ולאחר כל זה גם 

רואים את המצרים מתים בים! 

מעגל הישועה חוזר
פיסלתי את המצרים טובעים, כפי שאני 
דמויות  וצירפתי  רוחי,  בעיני  אותם  רואה 
של סוסים וחלקי מרכבה. את הים פיסלתי 
בצורת מעגל, מפני שאני חושבת שכל הים 
העצום והאדיר, שנאסף לשתי חומות ונפל 
בכוח לאחר שאחרון בני ישראל הוציא את 
רגלו מן הים, נהיה עגול לכמה רגעים, ובכך 

יצר סוף מושלם לסיפור. 
רמי יכול היה להאמין, שהים הגדול והע

נק, לא אגם ולא ביצה, אלא ים ענק וגדול, 
יאסוף את עצמו ויתכנס בעצמו ויהיה עגול? 

רמה גם שצורת המעגל נותנת דימוי טוב למח
רזוריות שבספר התנ"ך - ה' מעניש את בני יש

ראל, והם בצרה ומחפשים ישועה.
 ה' מוכיח להם שהוא קיים, והם מתפללים 
לעזרתו. הוא מושיע אותם, ולאחר זמן מה הם 
זהו  ולפסלים.  לאלילים  ומתפללים  חוזרים 
ומורגש  מעגל קבוע, שחוזר על עצמו בתנ"ך 

מאוד בפרק זה.

חציית ים סוף, הפסל
הסיפור המקראי על חציית ים סוף תמיד מעורר פליאה ומצית את הדמיון <<< שירה פסח הפכה אותו לפסל

בהשראת רות המואבייה
 תלמידי ח'/8 יצאו לאסוף תפוחי אדמה )ארבעה 
וחצי טון!(, שהועברו ל־1,500 משפחות נזקקות 

התנדבות הורים ותלמידים מח'/8 באיסוף תפוחי אדמה למען נזקקים

 מאת יהונתן קויצקי, ח'/2
| ידיעות הכפר הירוק

צחי  פתח  תלמידים!",  שלום 
את השיעור בשמחה, "יש לי 

רהיום בשורה נחמדה בשביל
לרבעון  יצירתית  כם: עבודה 

ד'".
ר"אוי, נו באמת... עוד עבודה? כן ברור, נח

מדה, שמענו" - אלה היינו כבר אנחנו, "אי 
אפשר להניח לנו קצת? סוף שנה. תן לנו איזה 

מבחן קטן או משהו... אבל למה עבודה?".
"הנה, תעבירו את הדפים ביניכם!", התעקש 

צחי.
"תודה רבה" )כן ממש(.

רהעפנו מבט בדפים, וחשבנו: "אההה... עבו
דה כזאת... למה לא אמרת קודם? זה דווקא 

נראה מעניין".

פסל או אנימציה
קיבלנו  ד'  רבעון  בתחילת  שהבנתם,  כמו 
לנו שכל  התברר  ובסוף  שלי,  הכיתה  )ח'/2, 
למורה   - להגשה  עבודה  צחי(  של  הכיתות 
את  שואלים  בטח  אתם  רולניק.  מר  לתנ"ך, 
עצמכם למה לעזאזל אני מספר לכם עליה. 

"

פרוייקט בובות ממחיש סצינה מקראית

"מי מאתנו לא מפחד ממשהו גדול ועצום ממנו". המחשת סצינה מקראית

מכבי האש מדריכים את י'/6. כמובן שגם שוטרים משתתפים בפרוייקט

 מאת רימון ארד, ח'/8
| ידיעות הכפר הירוק

י ָבֳעָמר א ְוָאַסְפּתִ ָטה ּנָ  "ַוּתֹאֶמר )רות(, ֲאַלּקֳ
ִרים, ַאֲחֵרי, ַהּקֹוְצִרים" )מתוך מגילת רות(.

יצאנו  הלימודים שעברה  סוף שנת  לקראת 
)ח'/8( לפעילות קצת אחרת - התנדבות בלק"ט 

פעי מיגוון  המקיים  בארגון,  מדובר  רישראל. 
עודפי  להצלת  שנועדו  הארצית,  ברמה  לויות 

מזון ובהעברתם לנזקקים.
בשדות  בקטיף  מתחילות  הללו  הפעילויות 

רחקלאיים ואיסוף עודפי מזון, עוברות דרך רכי
רשות מרוכזות של מוצרי מזון ועד לתמיכה מק

צועית בתחום בטיחות המזון ותזונה נבונה. ואם 
זה לא מספיק, כל זאת נעשה תוך שמירה על 

איכות הסביבה. 
בשדה,  בילינו  שלנו  ההתנדבות  יום  את 
באיסוף תפוחי אדמה. עשינו זאת במיתחם שילר 

שברחובות. זהו מתחם ייעודי ללק"ט ישראל.

עד הצהריים הספקנו לאסוף כר4,500 ק"ג של 
משפחות,  לר1,500  עזרנו  ובכך  אדמה,  תפוחי 
שכל אחת קיבלה 4-3 ק"ג תפוחי אדמה במהלך 
השבוע. עצרנו להפסקת אוכל בחורשה סמוכה. 
ההתנדבות היתה חוויה כיפית ומגבשת, אך 
 - טובה  תחושה  בי  נותרה  בסופה  לכל,  מעל 

תחושת הסיפוק מעזרה לאחר. 
רואיך אפשר שלא לקשר את החוויה לחג הש
רבועות, שחל בסמוך, ולמגילת רות? הרי רות לי

קטה בעונייה שיבולים, שנפלו מידי בעל השדה 
בעת הקציר, ופגשה את בעז. 

רכך החל סיפור האהבה היפהפה, שנרקם בי
רניהם בעקבות זכות אסיף פאות החיטה העוט

פות את השדה, או שיבולים בודדות המונחות 
כי נפלו לאוספן או כי לא קצרון  על הקרקע 
מתוך שיכחה. באותו יום התנדבות, גם אנחנו 

קיימנו מנהג זה.
www. :ישראל להתרשמותכם, אתר לקט 

.leket.org.il

משטרה וקהילה



תלמידי החטיבה למוזיקה קלאסית יצאו, ביחד עם איילת, אל 
בית האופרה בתל אביב, כדי לצפות באופרה "חליל הקסם". 

זה היה הביקור הראשון שלי באופרה. היו שם המון אנשים, עד 
שכמעט לא יכולתי לזוז. וזו היתה רק החזרה הגנרלית! 

לא ידעתי, שכל כך הרבה אנשים אוהבים אופרה. תמיד חשבתי, 
שאופרה זהו מין מחזמר בשפה לא מוכרת, שבו הנשים שרות בקול 

כל כך גבוה עד שזה לא נעים לשמוע. כמה שטעיתי...
"חליל הקסם", אופרה מאת מוצרט, הוא סיפור של שני גברים, 
טמינו ופפגנו, שיוצאים למסע להצלתה של פמינה, בתה של מלכת 
הלילה, מכהן רשע ששמו זרסטרו. טמינו מקבל חליל קסם ופפגנו 

מקבל פעמוני קסם, שיעזרו להם במסע. 
במהלך מסעם מגלים השניים, שזרסטרו הוא בעצם כוהן טוב וחכם, 

רשפשוט רוצה להגן על פמינה מהאמא הרעה שלה. שני הגברים עוב
רים סידרת מבחנים, שבסופה יוכלו להפוך גם הם לכוהנים במקדש. 

לטמינו מובטחת פמינה, ולפפגנו מובטחת פפגנה. 
אבל אז, הדברים מתחילים להסתבך...

הבמאי של הגירסה הישראלית הוסיף לעלילה שינויים וחידושים. 
במקום פעמוני קסם קיבל פפגנו לפטופ, ובמקדש משולבים אמצעים 

טכנולוגיים מתקדמים.
על אף העלילה השטוחה וחסרת המתח, נהנינו מהמוזיקה היפה 
ומהמשחק המשכנע והמצחיק. הצפייה באופרה היתה חוויה מפתיעה 

ונפלאה של מוזיקה איכותית עם עלילה מצחיקה וקלילה.
אני ממליץ לכל אחד ללכת ולצפות באופרה. בייחוד אם הוא לא 

ראה אף פעם אופרה, כמוני. 
דורון סיוון, י'/2
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 לעשות קולנוע במשך שבוע, כמעט בלי לישון ובלי לחשוב על שום דבר חייתי בסרט
אחר - וליהנות מכל רגע <<< חוויות מהחממה למצטיינים בקולנוע

מאת נטע פלץ  | ידיעות הכפר הירוק

רעשות קולנוע במשך שבוע, לישון שעתיים בלי
לה ופשוט לעבוד כל הזמן על משהו שאני אוהבת 
לעשות, ועוד עם הציוד הכי טוב בארץ - זה פשוט 

מדהים. 
ראתם כבר יכולים להבין, שההשתתפות בפרוייקט "חממה למצ

טיינים בקולנוע" היתה חוויה מדהימה בשבילי.
רנבחרתי להיות צלמת בקבוצה שלי, ובזכות כך עבדתי עם המ

צלמה הכי טובה שיש ועם התאורה הכי מתקדמת. למדתי הרבה 

על תאורה ועל סוגי פנסים, שזהו תחום שלא כל כך למדנו עליו 
במגמה בבית הספר.

רהדבר הכי משמעותי, שאני לוקחת איתי לשנה הבאה, הוא עבו
דת הקדם הפקה, כתיבת השוטינג והפלור פלאן, וכל מה שעושים 

לפני שמגיעים לסט. 
בהפקה בחממה עשינו המון לפני ההגעה לסט, וגיליתי כמה זה 
באמת עוזר ותורם להפקה טובה יותר של הסרט. בזכות פרק קדם 
ההפקה הגענו לסט, כשאנחנו יודעים כמעט במדוייק מה אנחנו 
הולכים לעשות. וככה עבדנו כל הזמן. לא בזבזנו זמן ולא ייבשנו 

את השחקנים שלנו ואת עצמנו. 

אני מגיעה להפקת סרט הגמר, כשאני יודעת איך לעשות עבודת 
קדם הפקה טובה ויעילה ויודעת שזה יעזור לי בהפקה עצמה.

הדבר הכי נפלא בפרוייקט היה העבודה האינטנסיבית - לעשות 
קולנוע במשך שבוע, כמעט בלי לישון ובלי לחשוב על שום דבר 
אחר; פשוט להשקיע את כולך, כדי להוציא את הסרט הכי טוב 

שאפשר. 
עבדתי בצוות של שמונה אנשים, שאוהבים קולנוע בכל הנשמה, 
כשלכל אחד יש תפקיד מוגדר, אך הוא גם נרתם לעזור בכל מה 
שצריך - גם לא במסגרת התפקיד שלו. עשינו קולנוע כמעט בלי 

בעיות וריבים, וכל אחד השקיע את כל כולו. זה מה שהיה נהדר.

ל

ספר

חיים בלי אהבה
סיפור עתידני, שנכתב לפני 

80 שנה, מצליח להיות עדכני 
להחריד גם בימינו <<< גאיה 

ארן חוזרת אל "העולם 
המופלא", בו שולטים 
הרבייה הגנטית והסם 

האולטימטיבי
ר"עולם חדש מופלא", מאת אלדוס האק

סלי.
הספר הזה, שיצא לאור לראשונה בשנת 
1932 ועדכני עד היום, מתאר עולם עתידני. 
 - והאושר  היציבות  הביטחון,  הזה,  בעולם 
באים על חשבון האהבה, האמת והייחודיות.

בעולם הזה, שאלדוס האקסלי מספר עליו, 
לא קיים מושג כמו "משפחה". אמא ואבא 

ראלו מילים גסות, שאין להשתמש בהן. האנ
מתוך  לחלוטין,  גנטי  באופן  מתרבים  שים 

פרי חייתית,  היא  טבעית  שרבייה  ראמונה 
מיטיבית ומלוכלכת, ומעצבים את האנשים 
בתכונותיהם עוד לפני שהם נולדים, בכדי 

שיתאימו לצרכי החברה.
לאנשים אין רגשות עמוקים, ורצונותיהם 
באים על סיפוקם במהירות המירבית. וכל 
לשכוח  ניתן  סיפוקו,  על  בא  שאינו  רצון, 
ממנו ולהרפות ממנו באמצעות סומא. זהו, 

רכביכול, הסם המושלם, שמרחיק אותך מצ
ררותיך ועושה אותך מאושר. וגם כשהוא מח
זיר אותך לקרקע, אין שום תופעות לוואי.

כשקראתי את הספר, הזדעזעתי מכל כך 
הרבה דברים שהיו כתובים בו. אבל הוא נתן 
אנחנו  שבו  לעולם  חדשה  מבט  נקודת  לי 
חיים. הוא גרם לי לתהות ברצינות, לשאול 
ולשאול בלי לקבל תשובה חדרמשמעית: מה 
באמת עדיף לחברה להיות - מאושרת או 

חופשייה?
גאיה ארן, ט'/7
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24 שעות 
של 
קולנוע

מה צריך בשביל 
פרוייקט הסיכום 
של אייל קנטור? 
<<< שק שינה, 

הרבה יצירתיות, 
נכונות לעבודה 

מאומצת <<< בסוף 
היום יצאנו עם 

 שלל סרטים 
 על המאפיה, 
סמים ואנשים 

שבוהים בחלונות
 מאת אביב מעין 
 ומאיה ארזי, ח'/2
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ועבדנו  למדנו  השנה 
בשיעורי קולנוע עם המורה 

אייל קנטור. 
למדנו תיאוריה ומעשה של 
הת משלב  סרטים,  רהפקת 

הסופית.  לעריכה  ועד  סריט 
שנה  לסכם  מנת  על  לבסוף, 
שלמה, יצאנו לפרוייקט 24. 

כישו את  יישמנו  רבמהלכו 
רינו בר24 שעות של צילום, 
משחק, בימוי, עריכה והפקה.

לספר  כדי  שרדנו,  אנחנו 
לכם הכל:

כמו  הספר,  לבית  הגענו 
בכל יום רגיל, רק עם תוספת 
צנועה של שק שינה. בר8:00 
שבמהלכו  התדרוך,  התחיל 

וקיבל לקבוצות  רחולקנו 
היום  המשך  לגבי  הסבר  נו 

והוראות העבודה. 
לפי  התפזרנו  מכן  לאחר 
לחשוב  והתחלנו  הקבוצות, 
על תסריט טוב, אך גם כזה 
שניתן ליישום עם האמצעים 
הדלים שלנו. זו היתה משימה 

בכלל לא פשוטה.
לא מעט קבוצות התפרקו 
בדרך, או אפילו התייאשו, אך 
בסופו של דבר כולנו הצלחנו 
לסיים את הפרוייקט ברמה זו 

או אחרת.
שלב  את  שסיימנו  ברגע 
התסריט וחלוקת התפקידים, 
כי  לצילומים.  מיד  ניגשנו 

מרו והמלאכה  קצר  רהזמן 
התחלנו  הלילה  לקראת  בה. 
הגולמי  החומר  של  בעריכה 
וסיימנו  העריכה,  במחשבי 

לקראת בוקר.
נותרנו  דבר,  של  בסופו 
עם מיגוון סרטים - מסיפורי 
לאנשים  ועד  וסמים  מאפיה 

הבוהים בחלונות. 
חוץ מתהליך הכנת הסרט 
מהזמן  גם  נהנינו  והלמידה, 
החופשי ומהאינטראקציה עם 

חברינו לכיתה.

רמה שמחתי, כשנתבשרתי השנה שכל מגמת קו
לנוע יכולה לשלוח תלמיד או תלמידה לפרוייקט 

מצטיינים בקולנוע.
את הפרוייקט המבורך, שנקרא חממה למצטיינים 
בקולנוע, יזם יוסי בר דוד, המפקח על המגמות הטכנולוגיות. מדובר 
בפרוייקט שנמשך חמישה ימים מלאים, והכוונה למלאים - מבוקר 

ועד לבוקר שלמחרת, כשיום רודף יום ושעות השינה הן מעטות. 
במהלך הימים האלה נחשפו תלמידי מגמות קולנוע מכל רחבי 

הארץ לסדנאות תסריט, קול, תמונה, בימוי. והכי חשוב: תוך 48 
שעות היה עליהם להפיק סצינה מסרט ישראלי, עם ציוד מקצועי 

ביותר ועם האמצעים המתקדמים ביותר בשוק ההפקות כיום.
לאחר התלבטויות רבות החלטנו לשלוח לפרוייקט את נטע פלץ. 
היא מצאה את מקומה בקבוצת ההפקה כצלמת וכאחראית תאורה. 
צילמה סצינה שלמה באיכות  יומיים בלבד, הקבוצה שלה  בתוך 

גבוהה מתוך הסרט "נדיה". הסצינה מופיעה ביו טיוב.
נטע הגיעה למגמה בכיתה י', ומאז - בדרכה השקטה והצנועה, 

היא מצליחה להפתיע את כולנו בחשיבה מקורית, אינטליגנטית, 
רהוטה. וכן, קוראים יקרים, אני בטוחה שבעתיד הקרוב מאוד נטע 

תהיה אחת מעורכות הווידאו המוערכות בארץ. אז גזרו ושמרו!
עד כאן.

חגית זילברשמידט, 
רכזת מגמת קולנוע וטלוויזיה

חממה לקולנוענים צעירים
מגמת קולנוע וטלוויזיה שלחה את נטע פלץ לפרוייקט מצטיינים <<< רכזת 

המגמה בטוחה שהיא תהפוך לאחת מעורכות הווידיאו המשובחות בארץ

כ

 מפלצת 
על הבמה

לא אהבתי את 
"וויצק". וזה מוזר, 
כי זו הצגה 
מצויינת. בכל 
מקרה, אני שמח 
שראיתי אותה <<< 
נוי קוגמן במבט 
אמיתי ואמיץ 

 מאת נוי קוגמן
| ידיעות הכפר הירוק

בימוי:  הקאמרי,  תיאטרון  ויצק, 
איתי טיראן.

אני חושב שלא אהבתי את 'וויצק'. 
לא אהבתי את ההצגה, על אף שיש 
לי  מתחשק  עליה.  להגיד  טובים  דברים  המון  לי 
לא  שזה  למרות  אותה,  ששנאתי  להגיד  אפילו 
באמת נכון; מתחשק לי להתנער ממנה בצורה הכי 

קשה שאפשר. 
ר"אני שונא אותה" מרגיש כמו תגובה נכונה למ
רפלצת, וזו מפלצת - מושקעת, אסתטית, אינטלי

גנטית אפילו. ואני יודע, שזה מה שאיתי טיראן, 
רהבמאי, ניסה ליצור פה - מפלצת. ואני רוצה לה

זדעזע ולהגיד, שזו יצירת מופת. אבל לא אהבתי 
את ההצגה. 

מציאות בלתי נסבלת
גיבור ההצגה הוא פרנץ וויצק. חייל. איש טוב. 
ממלא פקודות. וויצק המגושם מנסה לשרוד, וגם 
לפרנס את חברתו ואת תינוקם. במשך ההצגה הוא 

רמתמודד, בין השאר, עם מפקד קפריזי וחסר ביט
חון, מדען קר לב, שעושה בו ניסויים ומתעניין בו 

כאוסף נתונים בלבד, ועוד ועוד ועוד. 
לא  אחד  אף  רציונל.  אין  האלה  הדברים  לכל 

רמספר לנו נגד מי המלחמה, מה המדען מנסה לב
דוק, או כל דבר אחר בעצם. העולם משוגע, ובזה, 

רוב הזמן, הצופים מסתפקים.
לכן, הקונספט הבימתי של בית משוגעים מאוד 
נכון להצגה. אין הפרדה חדה בין חללים שונים. 

רהכל מתרחש בעצם באותו מקום, באותו בית משו
את  משרה  התפאורה  כולו.  העולם  שהוא  געים 
אווירת הקלסטרופוביה וחוסר המוצא, ומאפשרת 

ראת הגיוון הדרוש - היא מאפשרת כמעט כל סי
ותאורה  אביזרים  משחק,  טקסט,  בהינתן  טואציה 

מתאימים. 
רהתלבושות נהדרות, באמת: ביזאריות ומשעש

עות, אבל גם מחוללות. השימוש בתנועה, מוזיקה 
פני לעתים  הוליד  מהריאליזם,  שמתנתק  רוקצב, 

נים, כמו הסצינה שבה תיפוף של חייל יוצר מקצב 
להשמיד  הולך  הוא  כאילו  שנראה  קולירתנועתי, 
את העולם. אפילו היו שירים, שהכניסו קצת הומור 
שחור ועליזות קברטית אירונית לתוך המציאות 

הבלתי נסבלת הזאת. 
ולר לזה,  זה  מתאימים  האלה  האלמנטים  רכל 

עיונות של ההצגה, כך שהם מתלכדים לכדי יצירה 
שלמה, שהיכתה בי בעוצמה רבה.

והיכתה. והיכתה. ואז נתנה לי בעיטה. ואז שוב 
בי  ואז ירתה  יותר חזק. ושברה לי צלע.  היכתה, 
בתת מקלע, וזרקה אותי לבור של לבה, והרגה אותי 

והיכתה בי שוב, סתם בשביל הכיף. 

זעזוע בכל מחיר
לומר שההצגה לא מצטיינת באנדרסטייטמנט - 
יהיה אנדרסטייטמנט. מה לא היה שם? וויצק מנקה 
למפקד שלו את התחת; וויצק רץ בגלגל שיניים 
כמו אוגר; אשתו של וויצק מתגרה מינית מחייל, 

שמתהלך כבצעדה. 
התלהבו  המבקרים  מכך, שרוב  מופתע  לא  אני 
היו  לזעזע  המאמצים  אבל  הזה.  הפשרות  מחוסר 
אינטנסיביים כל כך, והטוב האנושי חסר כל כך, 
לכל  מנוכר  להרגיש  התחלתי  שלב  שמאיזשהו 

העסק. 
רהבנתי - החברה מיליטריסטית, מתעסקת בתע

נוגות הרגע ושוכחת מהאדם הפשוט. הבנתי - עם 
כל הרצון הטוב, אפילו האנושיות הבסיסית ביותר 
צריכים  אנחנו  כאלו.  בתנאים  כמותרות  נראית 
להיות פחות חרא אחד לשני, ורצוי גם שמאלנים. 

מה הלאה?
ריש גם רגעים מעניינים קצת יותר. ההצגה במי
רטבה, כשהיא מציגה חיפוש, בדיקה, ניסיונות לה

שתחרר, ולא רק מציאות אכזרית ובלתי נשלטת. 
וכמה  כשבכמה  הלשונית,  ברמה  אפילו  קיים  זה 
רגעים ניתנת לשחקנים אפשרות לחזור על מילות 
מפתח בטקסט שלהן פעמים רבות ולחקור אותן. 

כמו זעקתו המצמררת של מפקדו של וויצק, "אני 
בשר ודם". 

בכלל, המפקד )אלון דהן המצויין( הוא הדמות 
הכי טובה בהצגה. מין ילדרמבוגר מעורער נפשית, 
באמת  שהוא  ומשכנע  מהמוות,  מפחד  שבעיקר 
רוצה את כל הטוב שבעולם עבור וויצק, גם כשהוא 
מתעלל בו. שאר דמויות המישנה מרשימות ברובן 
אף הן, ומשוחקות טוב, גם אם חלקן מרגישות לי 

חד ממדיות. 
דווקא וויצק נראה לי טיפה משעמם בפסיביות 
להתגלות  אמורים  כשהיו  לו  האמנתי  ולא  שלו, 
בו צדדים חדשים; איתי טיראן משחק אותו טוב, 
ושובר טייפקאסט לגמרי, אבל גם פה לא הצלחתי 

להבין למה הוא הוכתר לשחקן הדור. 
ורותי אסרסאי, בתור מריה, טוטאלית במשחק 
שלה. כל כך טוטאלית שזה מרגיש היסטרי משלב 

מסויים, וזה לא מגובה בדמות מספיק מעניינת.

מרגיש קצת מלאכותי
אני חושב, שהדבר שהפריע לי יותר מכל הוא 

ולא הצלחתי לחבר את ההצגה למ רשלא הבנתי 
ציאות שלי. 

וחצי,  אני רואה מראות מזעזעים במשך שעה 
הספר,  לבית  למשפחה,  לחברים,  חוזר  אני  ואז 

קי שלא  ומרגיש  הנעורים...  גיל  של  רלדילמות 
לי  - קשה  בלתי כלום. מעין אסקפיזם במהופך 
להפיק הרבה מעולם כל כך מנותק מעולמי, בין 
אם הוא גן עדן מלא בפרפרים ובאהבות נצח ובין 
אם הוא מקום שאין בו דבר מלבד מוות, אדישות 

ולפעמים סקס. 
כן, אני יודע שיש בעולם, וגם בישראל, הרבה 
מיליטריזם ועוני וקור לב וכל השאר, אבל כשאני 
מסתכל סביבי, אני רואה בעיקר אנשים עם כוונות 
דברים ממש  טובות, שאיכשהו מצליחים לעשות 

"דפוקים" לפעמים. 
אני חושב, שלא אהבתי את וויצק. זה מוזר, כי 
זו הצגה מצויינת. בכל מקרה, אני שמח שראיתי 

אותה ואני מעריך את ההשקעה שנעשתה בה.

ו

מאמצים אינטנסיביים מאוד לזעזע. וויצק

ביקורת

אופרה אחרת
הצפייה ב"חליל הקסם" היתה חוויה מפתיעה 

ונפלאה של מוזיקה איכותית עם עלילה מצחיקה

ערב השורשים שלנו )ז'/4( היה מוצלח מאוד, וזה לא היה ברור 
מאליו.

בהתחלה, כשרק התחלנו להתכונן, הייתי בטוחה שהטקס יהיה אסון, 
בגלל הזמן הקצר שעמד לרשותנו עד להופעה וכל מיני תקלות שהיו עם 
המיקרופונים. עם זאת, נהניתי מאוד בחזרות ואהבתי את התפקיד שניתן 

לי. בסופו של דבר, היה טקס מוצלח וראוי להערכה.
רבערב השורשים הוצגו כל עבודות השורשים של הילדים בכיתה ועבו

דות משיעור האמנות. החדר באודיטוריום היה מקושט יפה, והמופע החל 
עם כניסת ההורים.

כשעליתי על הבמה וראיתי שהמיקרופון עובד, נשמתי לרווחה, ומשם 
רהכל הלך חלק. המופע כלל מערכון, שירים וקטעים מתוך עבודות השו

רשים שלנו.
נהניתי להופיע, וגם אם נעשו טעויות - נהנינו מאוד ונזכור לתמיד 

ערב זה.
נויה שמיר

מתוך השורשים

תצוגת עבודות השורשים בז'/4

זמרי האופרה בחליל הקסם
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סלמן קאן: הגיבור שלי
  למי הייתם מעניקים את פרס דן דוד, בסך מיליון שקל? <<< 600 תלמידים מכל הארץ כתבו 

חיבורים עם המלצה על הגיבור שלהם <<< וזכו בתחרות שתי תלמידות מהכפר הירוק
 מאת דורון סיוון, י'/2

| ידיעות הכפר הירוק

על  השנה  באמצע  לנו  שסיפרו 
 ,Name Your Hero התחרות
מאות  בה  שמתמודדים  זה  על 

רילדים ושהפרס על המקום הרא
אלפים  עשרת  שווה  שון 

רשקלים - לא האמנתי שא
אך  שרציתי,  כמובן  זכה. 

חשבתי שאין לי סיכוי.
 Name Your Hero

נו חיבורים  תחרות  רהיא 
שמשתתפים  פרסים,  שאת 
ט’ר מכיתות  תלמידים  בה 
מש כל  הארץ.  מכל  רי”ב 

תתף כותב חיבור, שבו הוא 
פרס  את  להעניק  ממליץ 
דן דוד לגיבור שלו - אדם 
משמעותית  תרומה  שתרם 

לחברה. 
פרס דן דוד, בסך מיליון 

לש שנה  כל  מוענק  רשקל, 
לח שתרמו  אישים  רלושה 

ברה. תלמידי ט’ של הכפר 
לשלב  ישר  לעלות  יכולים 
בתחרות.  והאחרון  השני 
כר100  מתחרים  זה  בשלב 

600 תלמידים שניגשו לתר רמתמודדים מתוך כ
חרות. 

אקדמייה חינמית
בהתחלה אפילו לא רציתי להגיש חיבור, כי לא 

היה לי נושא ולא היה לי הרבה זמן חופשי. 
אמרתי לעצמי, שעדיף לא לבזבז את זמני - אם 

ממילא לא אוכל לזכות. ככה גם חשבו רוב בני 
כיתתי. אבל המחנך שלנו ורכז השיכבה דירבנו 
אותנו לכתוב. ואז עלה לי רעיון: אכתוב על סלמן 
 )Khan Academy( קאן, מייסד אקדמיית קאן
- אתר אינטרנט באנגלית, המכיל אלפי הרצאות 

בנושאי לימוד שונים. 
רהאתר מספק הסברים טובים ומובנים )אם יוד

פעם שהשתמשתי  ובכל  אנגלית(,  עים 
בו, למדתי הרבה והשתפרתי. 

ממש נהניתי מכתיבת החיבור. חקירת 
מעניינת  היתה  לעומק  קאן  אקדמיית 

רוכיפית. אומנם כבר הכרתי אותה והש
תמשתי בה בעבר, אבל בעקבות החיבור 
גיליתי גם מיהו סלמן ומדוע הקים את 

רהאתר. קראתי במקורות שונים על אק
דמיית קאן, וגיליתי אילו פרסים קיבלה, 
כיצד היא עוזרת לאנשים בכל העולם, 
וחדשני  טוב  כך  כל  מה   - חשוב  והכי 

בה.
מתכוון  אני  שלמדתי,  מה  כל  אחרי 
להקים פרוייקט משלי, בהשראת סלמן 

קאן. 
החי וכתיבת  שלי  המחקר  רבעקבות 

קאן  לאקדמיית  מאוד  נקשרתי  בור, 
ולשיטת החינוך שלה. לכן אני מתכנן 

רלהקים “אקדמיה” דומה, שתיכתב בעב
רית ותוקדש למיגוון מצומצם יותר של 

מקצועות. 

סרטוני  את  אעלה  מוכן,  יהיה  כשהפרוייקט 
הלימוד לאתר הכפר ולרyoutube, לפי חזונו של 

סלמן: “חינוך חינמי לכל אחד, בכל מקום”.

הודעה מפתיעה במייל
ובחזרה לעניין: כבר שכחתי מהתחרות, והימים 
מכתב  במייל  אליי  הגיע  אחד  יום  מהר.  עברו 
במייל מאוניברסיטת תל אביב, אשר מודיע לי 
שזכיתי בתחרות. הייתי ממש מאושר - לא רק 
בגלל הפרס הכספי, אלא גם בזכות זה שמישהו 

רמעריך את מה שכתבתי, שהחיבור שלי טוב וש
צורת הכתיבה שלי משכנעת.

יום הטקס הגיע והייתי נרגש. דן דוד, מייסד 
התחרות נאם, ואחריו החלו להקריא את הזוכים. 
אני  הירוק(,  היא תלמידת הכפר  )גם  מיה אביב 

רועוד חמישה תלמידים מבתי ספר אחרים - זכי
נו במקום השני. לאחר מכן, התקיים טקס מרגש, 
)ביניהם  דוד  דן  פרס  זוכי  העניקו  שבמהלכו 

רהאחים כהן( מלגות לסטודנטים. בסוף הצטלמ
נו - כל הזוכים בתחרות החיבורים וכל הזוכים 

בפרס, ביחד עם דן דוד.
אני ממליץ לכל תלמידי ט' לנצל את היתרון 
שהכפר מעניק )לקפוץ ישירות לשלב האחרון(, 

רוגם לכל שאר התלמידים - תכתבו חיבורים וש
יבזבז את  לחו אותם לתחרות. אל תחשבו שזה 
זמנכם - אני בטוח שאתם תיהנו, תלמדו רבות 
גם  ואולי  ומיומנות.  ניסיון  תרכשו  מהתהליך, 

אתם תחזרו עם תעודה ועם צ'ק מכובד.

כ

אין לנו ארץ אחרת 
במקום להרים ידיים ולנדוד לארץ אחרת, אפשר להיזכר בהיסטוריה שהביאה אותנו לכאן ובסיבות שבגללן נשארנו

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

שום מה, בשלב זה או אחר, לכל ישראלי טיפוסי יש 
חלום: כשאהיה גדול - אגור בחו"ל.

הרי במוקדם או במאוחר, כל אחד מגיע למסקנה 
הבלתי נמנעת, שצריך לברוח מכאן, ומהר. ואז, יש מי 

שהולך לחיות את החלום האמריקני, או האירופאי לצורך העניין.
רהגשמה עצמית, חיפוש עבודה, לימודים, מסע שורשים - כל תי

רוץ יתקבל. העיקר לארוז מזוודות, לתת נשיקה לאמא ולעלות על 
טיסה ישירה לכל חור אחר בעולם, כאילו חיינו תלויים בכך. רק לא 

בישראל, כאן לא טוב.
ולמה? אין סדר, אין ביטחון, הממשלה מושחתת, החינוך על הפנים 
ועוד ועוד נימוקים. חלקם מוצדקים וחלקם פחות, אבל כולם נועדו 
בעיקר להרגעת מצפונם של אלה, שעוברים ליוון בשביל האוכל 

האותנטי.
אז הנה שאלתי: איפה החזון הציוני, מה קרה לו, ואיפה לעזאזל 

הרצל כשצריך אותו?
זה המצב: אנחנו מדינה קטנה עם צרות גדולות, מוקפים אוייבים 

מכל עבר ונמצאים בסכנה מתמדת. אבל זו הרי היתה הסיטואציה 
כמעט מאז ומתמיד. כ"עם סגולה", זה היה כמעט נדרש - תראו 
אותנו, אנחנו יהודים ואנחנו טובים מכם. מה ציפיתם שיקרה לאחר 

הצהרה שכזאת?
זאת ההזדמנות להודות לאדם המשכיל, שדאג להפוך אותנו לעם 

ה"כאפות" של העולם.
השלטון שלנו מושחת, מלא מניפולציות ושערוריות ללא גבול. 
אומנם לעומת "אביב העמים" של מדינות ערב, שמתחולל ברגעים 

אלה, אנחנו מרגישים מעט יותר טוב עם עצמנו. 
אבל צריך להכיר בעובדה אחת: יש אוכלוסיית אנשים, שמחזיקה 
את המדינה הזאת על הרגליים. ובמקום שהכסף שלהם, שהרוויחו 
ביושר, יושקע בבריאות, חינוך, ביטחון ואיכות חיים, הוא הולך לכיס 
חייהם  ולאנשים שמקדישים את  הפרטי של שיכבת ההוןרשלטון 

רללימוד התורה ומשתמטים מהצבא, מהזכות והחובה להגן על אר
צנו. 

אך עם כל אלה, ולמעשה בגלל כל אלה, אין לנו מקום אחר.
אנשים שגרים בארצות הברית, למשל, חיים את חייהם השאננים. 
והמחשבה על העובדה שיש להם מדינה, שהם בטוחים, לא חוצה את 

מוחם אף לא פעם אחת ביום. כי מבחינתם, הביטחון שלהם, עצם 
העובדה שהם קמים בכל בוקר בביתם ובארצם - כך תמיד היה וכך 

תמיד יהיה, כל אלה ברורים ומובנים מאילהם.
מה שהופך אותנו לעם, ללאום, למדינה הלא מושלמת אבל החזקה 

רשאנו היום, זה השוני שלנו משאר המדינות בעולם. וגם מההבנה, שה
בועה יכולה להתנפץ בכל רגע. לכאן אנו שייכים, ועל כך הגנו אלפים 
בדמם, בחייהם ובמותם. כאן נולדנו, כאן משפחותינו, כאן דתנו, וכאן 

מקומנו לעד.
אני לא ימנית ואני לא שמאלנית, אני ציונית. ואני יודעת כמוכם, 
שאין לנו ארץ אחרת ושיש לנו שני ימי זיכרון בשנה, שמרעננים את 

מוחות הסרדינים שלנו ושמזכירים לנו את זה.
ראולי תנוסו לצרפת וללונדון, אבל כשתנחתו בארץ הקטנה, המד

ברית והחמה הזאת, גם אתם, כמו כולם, תמחאו כפיים בהתרגשות.
אז לפני שאתם נוסעים לחפש את עצמכם )או יותר נכון – לאבד 

ראת עצמכם( ולשרוף את מה שנשאר מתאי המוח שלכם בהודו, תזכ
רו את הסבים שלכם, שבזכותם קיימת ישראל ובזכותם אנחנו חיים, 

ואל תשכחו איפה הבית.
כי באמת, אין לנו ארץ אחרת.

מ

רצח בכוונה תחילה
 האיור הטוב ביותר בתחרות הכרזות והציורים של שנת השפה העברית תיאר 

את יעל וסיסרא <<< רפאל שריה נהנתה מכל משיכת מכחול ומשיחת צבע
 מאת רפאל שריה, ח'/8
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שע"א נבחרה בתור שנת השפה 
לקיים  הוחלט  כן  ועל  העברית, 
של  ציור  תחרות  הספר  בבית 

טקסטים עבריים. 
רגלילה מולדבסקי וענת בראל, המורות לאמ

נות בבית ריושקה, הסבירו לנו את כללי התחרות 
ציורים  כללו  היצירות  לדוגמא.  יצירות  והציגו 
פואמות  תנ"כיים,  פסוקים  ספרים,  שירים,  של 
וכדומה. רק כשהסתכלתי על התמונות, התחלתי 

רלהריץ בראש את מה שאני הולך לעשות. החלט
תי שלא משנה מה, אני אשתתף בתחרות. 

רכשחזרתי הביתה, פתחתי ספר תנ"ך והתחל
תי לחפש פסוק או סיפור, שיהיה מעניין לצייר. 
למדנו אז את ספר שופטים, וחיפשתי משהו שם. 
את  עליו  לשרטט  והתחלתי  קרטון,  דף  לקחתי 
הסיפור הראשון שעלה לי לראש - סיפורם של 

יעל וסיסרא. 
סיסרא, שר הצבא של המלך יבין, שוכב ישן 
תחת אוהלה של מארחתו, יעל. הוא איננו יודע, 

שהיא מתכננת את מותו. 
הרבה אנשים מדמיינים את סיסרא בתור איש 
חסון, אסרטיבי ומהודר. משום מה, אני לא ראיתי 
אותו כך. בציור שלי הוא היה אדם זקן, וממש לא 

שרירי ויפה מראה. הוא לבוש בבגדי עני, שאינם 
מתאימים לשר צבא. 

סיסרא  את  המארחת  הקיני,  חבר  אשת  יעל, 
רבביתה, מצויירת אצלי בתור דמות, שממבט רא

שון תקסים את המביט בציור. אך בהבעת פניה 
רהזדונית, נחשפות הכוונות האמיתיות שבה. המ

קבת שבידה חשופה למבטו של הצופה בכוונה, 
הוכחה שהיא אינה פוחדת להראות את אשר היא 

הולכת לעשות. 
רבציוריי אני אוהב לשחק באור וצל, ולכן הצב

תי שני מקורות אור מאוד חשובים בציור. ראשית, 
הירח המלא, המשקיף מהשמיים, ושנית, המדורה 
שבכניסה לאוהל. האש הרשתה לי להוסיף לציור 
הקר והאפל גוון חם של צבעים בהירים ושל גווני 
אדום. השתמשתי באור כמשל לכך, ששום דבר 

לא נשאר בחושך. 
התוצאות  נקבעו  הלימודים  סיום  לפני  יום 
הסופיות של תחרות הציורים והכרזות. נקראתי 
למשרדו של סיסקו, על מנת לקבל את התוצאות. 
ביחד איתי היו שם עוד שישה תלמידים משכבות 

ז'רט', שכולם הגישו יצירות יפות. 
רהפרסים על שלושת המקומות הראשונים בת

חרות חולקו על פי קטגוריות: האיור הטוב ביותר, 
ביותר  הטוב  והשימוש  ביותר  הטוב  הרישום 
בצבע. מכיוון שהיינו מעט מאוד משתתפים, אלו 
שלא זכו באחד משלושת הפרסים קיבלו תעודות 

הערכה. 
אני קיבלתי את פרס האיור הטוב ביותר, ואני 
די שמח בכך. אבל גם אם לא הייתי זוכה, לא היה 

לי אכפת. עשיתי את זה בעיקר בשביל הכיף.

ת

 • ת  ו נ ו מ ת ב ת  י ר ב ע ה ה  פ ש ה ת  נ ש  • ת  ו נ ו מ ת ב ת  י ר ב ע ה ה  פ ש ה ת  נ ש
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טבעי  והיה  לצייר,  אוהב  מאוד  ני 
הציורים  בתחרות  להשתתף  עבורי 
והכרזות, במסגרת ציון שנת השפה 

העברית.
רתחילה חשבתי לצייר שני ציורים, אך הבנתי שע

דיף לי להמר על ציור מצויין אחד מאשר להכין שניים 
טובים. לאחר מכן חשבתי מה מזכיר לי את הנושא, 

רוהבנתי שזהו אליעזר בןריהודה, מחייה השפה העב
רית.

התחלתי לחקור על אודותיו של בןריהודה. קראתי 
את שני הספרים של דבורה עומר - הבכור לבית אב"י 
ואהבת איתמר. בספרים מתוארת כל ההתנהגות שלו, 
שבהחלט יכולה להיתפס כטירוף בכל הנוגע לחרדת 

הקודש שלו בעניין השפה העברית. 
בחרתי לצייר את אליעזר בןריהודה בצבעי שחור 

ולבן, משתי סיבות. 
הראשונה, משום שהוא היה איש מאוד קר ונוקשה 
בחייו. למשל, הוא הכריח את בנו, בןרציון, לדבר אך 
ורק עברית, על אף שהדבר הוביל לחרם חברתי קשה 
ביותר מצד החרדים, שראו בעברית שפת קודש ולא 

שפת דיבור.
והשנייה - בעבר, כאשר מנהלי בתי הקולנוע רצו 

רלמשוך אליהם קהל, הם שכרו ציירים מקצועיים, שה
קרינו על בד את תמונת גיבור הסרט בשחור ולבן. 
גם אני עבדתי בצורת הקרנה על בד, ורציתי לדמות 
את אליעזר בןריהודה לאייקון קולנועי, שכן הוא עשה 
התסריטאי  שורות  את  למלמל  מאשר  יותר  הרבה 

רולהיראות חטוב. בכל זאת, הוא לא זוכה להערכה מס
פקת של הנוער היום. 

התחלתי  וסיגנון,  לציור  אובייקט  שבחרתי  לאחר 
רלעבוד על העתקת קמטים והבעת פנים, והוספת שע

רות לבנות לשערו באמצעות דילול של הצבע השחור 
שברשותי. אט אט יצרתי מעין גוון אפרפררלבן.

כשסיימתי לצייר את דמותו, חשבתי שלא מספיק 
ריהיה רק לצייר את אליעזר האיש. עליי לציין את פו
עלו. אם לא כן, לא יהיה שום דבר משמעותי בציור. 

החלטתי לכתוב כמה מהמילים המעניינות ביותר 
)לדעתי(, שהוא חידש והמציא. כתבתי אותן בגופנים 
הניגודיות  כדי להצביע על  ובצבעים שונים,  שונים 
לבין  והקפדה  לפרפקציוניזם  השואפת  אישיותו  בין 

המילים הנעימות והערבות לאוזן.

אליעזר בן־יהודה בשחור־
הוא בדה מילים ממוחו הקודח, היה נוקשה כלפי בנו וחדור באמונה חסרת 

פשרות <<< אסף לוריא הפך את מחייה השפה העברית לכרזה עדכנית 

סיסרא ויעל על פי רפאל שריה

בן־יהודה כאייקון קולנועי. הכרזה של אסף לוריא

דמותו של אב"י לפי אסף לוריא

כיתוב נגטיב ?????  | צילום:  ??????
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דעה

המשלחות מגרמניה וישראל בגלריית צדיק ביפוקמיליה ולד עם המשלחת הגרמנית
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רלאחר יום ארוך של טיול לגליל המער
בי, בו נכנסו תלמידי ח'/2 למים, החליקו 
הכיתה  הגיעה  הרים,  על  וטיפסו  בבוץ 

למעלות, לבית שלי. 
רשם חיכתה לנו אמי, עם הפתעות טעי

מות במיוחד. כמובן שמיד כשהגענו נוצר 
בבית.  השירותים  חדרי  לכל  ארוך  תור 

ראחרי סיור בבית יצאנו יחד עם אחד הפעי
לים בעיריית מעלות לסיור בעיר. 

ראינו את אגם מונפורט השוכן בין הרים 
ירוקים, כמה מהפסלים הפזורים בעיר וכמה 
בביתי  הביקור  מרהיבות.  תצפית  נקודות 

רהיה דבר יוצא דופן, זה הפך את הטיול לב
לתי נשכח לכל אחד מתלמידי הכיתה. 

מעולם לא נהניתי כל כך מטיול שנתי 
כמו מטיול זה.

נועה קורנייב, ח'/2

טיול שנתי 
הביתה

יישר כוח לצוות היסטוריה 

על הזכייה במקום הראשון 

הארצי בשאלון ב'


