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60 שנה ועדיין ירוק
הכפר הירוק מציין בקרוב 60 שנה 
להיווסדו † רבים מבוגריו עשו חיל 
והפכו לדמויות משפיעות בחברה 

הישראלית † אז שלא נברך?
גם לדורות הבאים

הכפר שלי בן 60! אני לא מאמינה איך הזמן טס. מתוך 60 
השנים האלו, אני לקחתי חלק רק בארבע. זה אולי נשמע מעט, 

אבל עבורי מדובר בארבע שנים מאוד משמעותיות בחיי.
הגיל כבר ניכר על הכפר שלי והוא צריך לעבור כמה ניתוחים 
פלסטיים. חלקם מבוצעים כבר עכשיו: הורסים ובונים ושוב מש־
פצים. מתיחת פנים, מילוי קמטים, שלא יראו את הגיל, שימשיך 

להיות יפה וירוק.
אבל מה שחשוב הוא לא רק המראה החיצוני, אלא גם מה שנע־
שה כאן במקום. ואני מקווה מאד שמה שאני קיבלתי בכפר יינתן 

גם לדורות הבאים אחרי.
אן חורש, י"ב/3

שיישאר לתמיד
לפני 60 שנה נפתח הכפר הירוק, פנימיית נוער שעסקה בחינוך 

לחקלאות וערכים. 
במהלך השנים הכפר התפתח, ואנו רוצים לאחל לו מזל טוב! 

מזל טוב על 60 שנה של בית ספר ופנימייה מדהימים, מזל 
טוב על החינוך המצויין, מזל טוב לעובדים הנכבדים, מזל טוב 
לחדר האוכל, לרפת ולמבנים החדשים, מזל טוב לסיסקו המנהל 
היקר שלנו, מזל טוב לעכשיו ומזל טוב לעתיד, מזל טוב שיישאר 

לתמיד!
רן כץ, ז'/7

להמשיך להתפתח
ברכות ממני, תלמיד הלומד כבר חמש שנים בכפר כתלמיד 

חוץ. 
הכפר בשבילי הוא מקום מיוחד מאוד, מבחינת אפשרויות הפי־

תוח העצמי שהוא העמיד לרשותי. 
אני מאחל לכפר שימשיך לגדול ולהתפתח.

ליאוניד גנקין, י"א/1
זיכרונות לנצח

הכפר הזה היה ביתי במשך שש שנים, מכיתה ז' עד י"ב, 
בתור אקסטרנית ובתור אינטרנית. 

לו שימשיך להתפתח  ואני מאחלת  בליבי  יהיה  תמיד הכפר 
ולהיות בית להרבה ילדים, נערים ובוגרים. שימשיך להיות ירוק, 
מלא חיים, שמחה ואנשים טובים, עצים ופרחים וכל הדברים המ־

קסימים שבו.
אני אוהבת את הכפר ומאחלת לו הרבה הצלחה ושיגשוג, גם 
לתלמידים שיבואו וגם לאלה שכבר כאן, שינצלו כל דקה ודקה, 

כי את הזיכרונות הללו הם יישאו איתם לנצח.
אנקה אבלין, י"ב/3

מאת רועי לדר
ידיעות הכפר הירוק

על  מנהיגות?  כישורי  לרכוש  ניתן  האם 
מרצים  מספר  לענות  ניסו  הזאת  השאלה 
מראש  אחר  לא  ובראשם  אקדמיה,  ואנשי 
ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר. הדיון 
בחודש  אביב  תל  באוניברסיטת  התקיים 
מאי, בהשתתפות קבוצת תלמידים ומורים 

מהכפר.
השתתפותנו בדיון נעשתה כחלק מתוכנית 
המנהיגות שמפעילה היחידה לנוער שוחר מדע 
של האוניברסיטה, בשיתוף מרכז יצחק רבין. 
לוקחים  ספר  בתי  שלושה  ועוד  הירוק  הכפר 

חלק בתוכנית, בהנהגתה של המורה הדר פרי.
זה,  מסוג  לאירועים  כראוי  נפתח,  הדיון 
כך  אחר  שהוזמנו.  מהאישים  לכמה  בברכות 
עלתה לבמה נציגת התוכנית ואמרה: "התא־

ספנו כאן במטרה לחגוג ולסכם את פעילויות 
המנהיגות לשנת 2009 שאורגנו על ידי היחי־

דה לנוער שוחר מדע. 
על  מצויינות  לעודד  היא  היחידה  "מטרת 
חשיפה  דרך  התלמידים,  אופקי  הרחבת  ידי 
לעבודות אקדמאיות ותירגול. אנחנו חושבים 
כי מצויינות אינה הישג חד פעמי אלא תהליך 
שאינו נגמר. אנחנו מאמינים שתפיסה כזאת 

של מצויינות מתאימה גם כן למנהיגות".

הדיקן והכיסא הריק
כאמור, התוכנית משותפת לאוניברסיטה 
ולמרכז יצחק רבין, ואחת מאורחות הכבוד 

היתה הבת דליה רבין. 
רבין עלתה אף היא לבמה ודיברה על הקשר 
בין עידוד דור המנהיגים העתידי לבין הגשמת 
חזון השלום והדמוקרטיה של אביה.  "המטרה 
הסופית היא להשיג חברה בטוחה ודמוקרטית 
יותר, ובכך להגשים את חלומו של אבי", היא 

סיכמה.
האוניבר־ דיקן  גם  לבמה  עלו  דליה  אחרי 

סיטה )שבחר להתיישב לצידו של טוני בלייר 
במרכז הבמה( ועוד כמה פרופסורים, שחלקם 
שבורכו  אישים  אותם  את  שוב  בירכו  נאמו, 
כבר קודם וציינו בפני בלייר הישגים שהשיג 

בחייו )לי נראה שאת רובם הוא כבר שכח(.
סיימו  והמכובדים  החשובים  שכל  ואחרי 
התל־ ארבעת  סוף  סוף  הוזמנו  ולברך  לדבר 

התחוור  זה  בשלב  בדיון.  המשתתפים  מידים 
לדיקן כי הוא יושב במקומו של אחד המנהיגים 
ופינה מקום. הקהל הגיב במחיאות  הצעירים 

כפיים.

נולדים או רוכשים?
ארבעת התלמידים ייצגו את ארבעת בתי 
הספר בתוכנית, ואותנו ייצגה בכבוד נועה 
דיבר  מהם   אחד  כל  ט'/6.  מכיתה  שמיר 
ואיך  בשבילו  מנהיגות  מהי  ואמר  בתורו 

ניתן לרכוש אותה. 
מהתלמידים  אחד  לכל  כי  עלה  מהדברים 
יש תפיסה שונה לגבי השאלה מהי מנהיגות 
וכיצד, אם בכלל, ניתן לרכוש את הכישורים 
הדרושים לה. התלמידה הראשונה פתחה ואמ־
רה שלדעתה מנהיגות היא אכן יכולת שניתן 
לרכוש, אך במקום לבסס ולהוכיח את דבריה 
לתת  צריך  מנהיג  בו  באופן  להתרכז  בחרה 

השראה לאחרים. 
התלמידה השנייה טענה שיכולת המנהיגות 
לא  זה  ולכן  שלו  בגנטיקה  תלויה  אדם  של 
דבר נרכש. היא גם נתנה דוגמה )שגויה לד־
עתי( למנהיג טבעי שכזה כשדיברה על אישה 
ממצרים, ששינתה לגמרי את צורת התפיסה 
תיארה  בדבריה  בארצה.  האישה  לגבי מעמד 
התלמידה כיצד הוגבלה האישה על ידי השיל־

טון במצרים וכיצד נאבקה בו. 
התלמיד השלישי ביקש להמחיש איך נראית 
לינקולן כדוגמה.  ובחר את אברהם  מנהיגות 
היה  לינקולן  ממצרים,  לאישה  בדומה  שוב, 
מנהיג חשוב וגדול אך אין הוא מהווה דוגמה 
לאדם שרכש את יכולות המנהיגות שלו, אלא 

לאחד שנולד איתן.
הדיון כשב־ את  הצילה  נועם שמיר שלנו 
את  להוכיח  בחרה  האחרים  ניגוד לתלמידים 
יכולות מנהיגות.  הטענה שכן אפשר לרכוש 
והנבונה  היצירתית  בדוגמה  השתמשה  נועם 

ביותר: היא עצמה. 
יכולות  אכן  מנהיגות  יכולות  "לדעתי, 
להירכש", אמרה בקול איתן, "אני רואה את 
עצמי בתור דוגמה לאדם שרכש את יכולות 
המנהיגות שלו. לפני שלוש שנים, כשרק הת־
דיברתי.  בקושי  הירוק,  בכפר  ללמוד  חלתי 
הביטחון העצמי שלי היה חלש, ובואו לא נדבר 

בכלל על הכריזמה. 
אחרי שלוש שנים של למידה בכיתת המ־

נהיגות, הביטו בי, מדברת לפניכם היום, כמ־
נהיגה צעירה". הקהל הגיב במחיאות כפיים, 

ובאמת הגיע לה. 

ארבעת המפתחות
מיד אחרי נועם הגיע סוף סוף תורו של 

טוני בלייר לשאת דברים. 
התלמידים  לארבעת  במחמאות  פתח  הוא 
יכולת  אכן  היא  מנהיגות  כי  בדעה  והמשיך 
הוא הביא את עצמו  נרכשת. בדומה לנועם, 
כדוגמה וסיפר על אירועים שעבר וכיצד הם 

עזרו לו לרכוש כישורי מנהיגות. 
בלייר אף מנה את ארבעת המפתחות למ־
להגיע  )כדי  קשה  עבודה  מוצלחת:  נהיגות 
למעמד שבו ניתן להשפיע(, חשיבה יצירתית 
לבעיות  ונכונים  טובים  פיתרונות  )למציאת 
קשות וסבוכות(, רצון תמידי ללמוד )כדי לש־

מור על ראש פתוח(, ולבסוף אומץ. 
לדעתו של בלייר גם אומץ הוא יכולת נרכ־
שת, שעיקרה לעמוד מול הרוב ועדיין להחליט 
את ההחלטה הנכונה. היכולת הזה, הוא אמר, 
ביותר  הקשה  והדבר  המכריעה  היכולת  היא 

בלהיות מנהיג. 
בתום ההרצאה הסכים בלייר לענות לשא־
לקשר  נגעה  הראשונה  השאלה  הקהל.  לות 
בלייר,  לדברי  ואידיאולוגיה.  ערכים  שבין 
אידיאולוגיות משתנות ומושפעות מאירועים 
שונים, אך ערכים הם דבר קבוע והרבה פחות 

ניתן לשינוי. 
למשל, בזמן שההגדרה החד משמעית של 
"ימין" ו"שמאל" בעולם מיטשטשת עם הש־
נים, ערכים ועקרונות כמו חמלה וצדק חברתי 

נותרים יציבים במקומם. 

השאלה של נטע
השאלה השנייה נשאלה על ידי נטע רוד
לדעת  ביקשה  נטע  ט'/6.  טנשטיין מכיתה 
האם העובדה שיותר ויותר מועמדים צעיד
רים נבחרים לתפקידי מנהיגות אכן נובעת 

מיכולתם הטובה יותר להנהיג.
תשובתו של בלייר הבחינה בין צורת הנהגה 
של אדם צעיר לעומת זאת של מבוגר. לדבריו,  
למנהיג הצעיר יש תשוקה רבה יותר לתהליך 
הפוליטי וזה משפיע על אופן קבלת ההחלטות 
ועל דעת הקהל לגביו, שרואה את התלהבותו 

ומתרשם ממנה. 
השאלה השלישית התייחסה לשיתוף פעו־
לה בין מנהיגים מארצות שונות כדי לפתור 
בעיות עולמיות. בלייר הסכים כי יותר ויותר 
מקומי.  ולא  עולמי  פיתרון  דורשות  בעיות 
לדבריו, העולם הגיע למצב בו הדרך היחידה 
להשיג הישגים היא באמצעות שיתוף פעולה 

בין מדינות וגישה כלל עולמית לבעיות. 
הוא מאמין שמנהיגי העתיד יצטרכו ללמוד 
כיצד ליישם את שיתוף הפעולה העולמי הזה 
מבלי לפגוע בעקרונות, כגון דת ומבנה כלכ־

לי, של מדינות אחרות.   

כמנהיג אל מנהיגים (לעתיד)
היכולת להנהיג היא תכונה מולדת או נרכשת? † אם תשאלו את טוני בלייר )כן, אותו( תגלו 

שמדובר בתכונה שבהחלט ניתן לרכוש - וגם תקבלו כמה טיפים † הראשון שבהם הוא: 
עבודה קשה † היינו בכנס מנהיגים צעירים באוניברסיטת תל אביב

קבוצת הזוכים בפרס דן דוד. ביניהן שתי תלמידות הכפר נטע רוטשטיין ולירי יואל פינקוביץ'

מאת רועי לדר
ידיעות הכפר הירוק

הסופר עמוס עוז התארח בכפר הירוק ודיבר 
בפני התלמידים על ראשית דרכו המקצועית. 
לו התלמידה סנדרה  בסוף ההרצאה הקדישה 
לנצח",  צעיר  "שתישאר  השיר  את  דשבסקי 

לכבוד יום הולדתו השבעים. 
עמוס עוז נולד בירושלים להורים חילונים ומ־

שכילים שעלו ארצה מרוסיה. הוא היה בן יחיד 
וכשהגיע לגיל 12 התאבדה אימו האהובה. מספר 
שנים אחר כך, בהיותו בן 15, עבר עוז לקיבוץ 
חולדה. הוא חי בקיבוץ שנים רבות, התחתן והפך 

אב לשלושה. אחרי הולדת בנו הצעיר עבר עם 
משפחתו לערד. 

לצורת  להתייחס  עוז  עמוס  נוטה  ביצירותיו 
החיים בקיבוץ באופן ביקורתי ואירוני. רבים מס־
פריו, ובראשם האוטוביוגרפיה המרשימה "סיפור 
וזכו  על אהבה וחושך", תורגמו לשפות אחרות 
בפרסים רבים. הוא נחשב כיום לאחד הסופרים 

החשובים במדינה ובעולם.

סיפורים במקום מכות
גנקין  לאוניד  פתח  עוז  עם  המפגש  את 
מי"א/1 בביצוע מעולה של יצירה על פסנתר 

מאת Michael Tariverdiev. ”אומנם יצירה 
לא מפורסמת, אך טובה מאוד לטעמי“, הסביר 

לקהל. 
אחריו דיברו והמנהלת דייזי בר אילן והמנחה 
ורדה קרין, שבירך את הסופר לרגל יום הולדתו 

השבעים וסיקר בקצרה את ספריו. 
בן  כילד  שכבר  וסיפר  פתח  עצמו  עוז  עמוס 
ארבע אהב לספר ולשמוע סיפורים. “לא היה דבר 
שאהבתי יותר מזה”, אמר. לפעמים היה מספר את 
אותם סיפורים שסיפרו לו, ולעיתים היה ממציא 

כמה בעצמו. 
והחל לבלוע ספרים,  בגיל חמש למד לקרוא 
וכבר אז ידע שהוא נולד לכתוב. נושא הכתיבה, 
הוא אמר, היה מאוד מקובל אז. לא היו טלוויזיות 
ומחשבים ועם רדת הלילה, כשהבריטים הכריזו 
על עוצר, כל אנשי ירושלים הסתגרו בבתיהם וכ־

תבו: מאמרים, מכתבים, סיפורים ויומנים. 
בבית הספר, המשיך עוז בחיוך, הוא נחשב בעיני 
רבים לחנון של הכיתה והיה מטרה להצקות. על 
מנת למנוע מהילדים האחרים להרביץ לו, היה 
ממציא סיפורים ומספרם בזמן ההפסקות. אויביו 
היו מתגודדים סביבו, מקשיבים לסיפורים ושוכ־

חים את רצונם להרביץ לו. 
“לא הרביצו לי החזקים, אלא החלשים. בהפס־
קות הייתי מספר סיפורים וכל אויביי היו מתא־
ספים סביבי ומקשיבים. אם הייתי מפסיק, הייתי 
מקבל מכות. בזמן השיעור הייתי ממציא, בהפס־
קה הייתי מספר. הייתי משתמש בזה בתור כוח”.

סיפור יכול להיוולד מכל דבר, אמר עוז. הוא 
סיפר כיצד נהג להמציא סיפורים על כל מי שנ־
קלע בדרכו, החל מאנשים שראה במקרה ברחוב 
ועד אלה שישבו בבתי קפה שהוריו גררו אותו 
אליהם. הוא המציא סיפורים על האנשים שמס־
ביבו כדי להעביר את הזמן וכדי לקבל מהוריו את 

הגלידה המובטחת “אם יתנהג יפה”.
זה כך”, סיכם עוז, “כשאני מחכה,  “עד היום 
במקום לקרוא איזה עיתון אני מביט על אנשים 

ומנחש את סיפוריהם”. 

איך ללמד ספרות
עמוס עוז פנה לקהל התלמידים וביקש מהם 
לזכור שמטרתם הראשונה של הסיפורים היא 

לגרום הנאה לקורא או לשומע. 
הספר  בבית  אתכם  שמלמדים  להיות  "יכול 
שלסיפורים יש ערכים חינוכיים והיסטוריים. אך 
שלא ישכיחו מכם שסיפורים הם קודם כל לשם 

תענוג. זהו הטבע החשוב ביותר של הסיפור".
הוא המשיך בהעברת ביקורת על מערכת החי־
נוך ותוכנית הלימודים בספרות. לדבריו, יש לק־
וות שיגיע היום בו המורים לספרות יוכלו לבחור 
יצטרכו  ולא  ילמדו  אותן  היצירות  את  בעצמם 
ללמד דווקא את היצירות שמשרד החינוך מוצא 
לנכון. "זאת הצורה היחידה בה צריך להתקיים 

שיעור ספרות". 
כדי לחזק את טענתו הביא עוז דוגמה מחייו 
שלו. בהיותו בכיתה ב' בבית הספר תחכמוני בי־
רושלים, לפני קום המדינה ולפני שהיתה תוכנית 
לימודים בספרות, הגיעה לכיתתו מורה מיוחדת 

במינה: זלדה שניאורסון. 
זלדה היא משוררת ידועה ומוכרת, אך אז עוד 
לא היתה כזו, לפחות לא בפומבי. היא היתה מורה 
לספרות, אבל עבור עוז היתה הרבה יותר מזה. 
לבין  בינו  האמיץ שנרקם  הקשר  את  תיאר  עוז 
זלדה והשפיע עליו לכל חייו. "עוד לא היה אדם 
שהשפיע עליי כמוה, ועוד לא היה לי מורה המש־
תווה לה. היא הייתה מהפנטת וקוסמת את הכיתה 

בסיפוריה".
סנדרה   הזמרת המוכשרת  האירוע חתמה  את 
על  לאוניד  של  בליוויו  י"ב/3  מכיתה  דשבסקי 

פסנתר. 
עד  ריגשה  לנצח"  צעיר  "שתישאר  שירתה 
דמעות את עמוס עוז ואת בני משפחתו שנכחו 

באולם.

נולד לכתובנולד לכתוב
בבית הוא בלע ספרים, בכיתה המציא סיפורים כדי לא לקבל מכות, בבתי הקפה עם הוריו רקם 

מעשיות על האורחים † הסופר עמוס עוז הגיע לכפר וסיפר לנו על תחילת דרכו הספרותית

"לא הרביצו לי החזקים, אלא החלשים. 
בהפסקות הייתי מספר סיפורים וכל אויביי 
היו מתאספים סביבי ומקשיבים. אם הייתי 
מפסיק, הייתי מקבל מכות. בזמן השיעור 

הייתי ממציא, בהפסקה הייתי מספר. 
הייתי משתמש בזה בתור כוח"

עמוס עוז ונכדיו 
אלון ויעל

הקוראים מגיבים
בתגובה לכתבתו של רועי לדר על מרכז המשאבים:

רועי לדר כתב כי התלמידים המשתמשים במחשבים 
הנמצאים במרכז אך לא לומדים בו, פוגעים ביכולתם של 
אלו הצריכים את המרכז לצורכי למידה ללמוד, ולפיכך 
צריך למנוע מהדבר לקרות. אני חולק עליו. כל עוד לא 
קיים מועדון הפנאי המדובר, המרכז מספק אפשרות בי־
לוי לשעות החופשיות וחבל למנוע אותן מהתלמידים. 

דן דוד ו???? עם מנהל הכפר, סיסקו "הביטו בי". נעם שמיר שלנו

???????????

?????????????

?????????????
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היה  יהודה  למדבר  שלנו  השנתי  הטיול 
דאתגרי ומהנה. המסלולים היפים, הערב הב

דואי ואפילו מזג האוויר הנפלא - הפכו את 
הטיול לחוויה נהדרת.

מס צפית,  בנחל  טיילנו  הראשון  ־ביום 
לול לא קל, עם ירידות בסולם, שהפכו אותו 
למהנה במיוחד. בתום המסלול נסענו למקום 
הלינה במאהל בדואי נעים. לפני השינה נהנינו 
מארוחת ערב בדואית, מפעילות עם דרבוקות 

ומשירים וסיפורים סביב המדורה. 
הלכנו לישון אחרי חצות וקמנו כבר בשש 
בבוקר. אכלנו ארוחה קלה, עלינו לאוטובוסים 
למרומי  רגלי  טיפוס  אחרי  למצדה.  ונסענו 
של  ההיסטוריה  על  הסברים  שמענו  המצדה 
הארכיאולוגיות.  העדויות  את  וראינו  המקום 
ירדנו דרך שביל הנחש ולמטה גילינו שמחכה 

לנו ארוחת צהריים. 
אחרי הארוחה נסענו לעין גדי, הלכנו ברגל 
בבריכות  טבלנו  ויעלים.  סלע  שפני  וראינו 
והשתוללנו.  מים  מלחמות  עשינו  הקרירות, 

־היה ממש כיף, ועם ההרגשה הטובה הזאת חז
רנו חזרה לכפר.

רועי מעיין

מאת לאוניד גנקין, י"א/1
ידיעות הכפר הירוק       

חילו תוכנית  במסגרת  מרץ,  דבחודש 
פי נוער בין ישראל לגרמניה, יצאה מהכפר 
18 תלמיד  הירוק לעיר ברוכסל משלחת בת

דים משיכבת י"א ושני מורים מלווים. בסתיו 
המשלחת  של  הגומלין  ביקור  ייערך  הקרוב 

הגרמנית.
־מטרת תוכנית החילופים היא העמקת ההיכ

רות בין שני העמים ויצירת הבנה וקשרים, למרות 
העבר הכואב. כל אחד מאיתנו התארח במשפחה 

־של תלמיד מבית הספר המקומי. המשפחות קיב
לו אותנו בחום רב והאירוח היה מעולה. 

למשפחות המארחות יש תפקיד חשוב מאוד 
בתוכנית: בנוסף לאירוח הפיזי יצרנו קשרים עם 

־בני המשפחה ועם חבריהם, דיברנו איתם על נו
שאים שקשורים להיסטוריה וניסינו להכיר יותר 

אחד את האחר.

מצא את ההבדלים
התוכנית שלנו כללה גם ביקור בבית הספר 
בו לומדים התלמידים הגרמנים. מעניין לראות 
איך הם יגיבו כשיראו את הכפר הירוק שלנו, 
לעומת הבניין הבודד שמרכיב את בית הספר 

שלהם באמצע העיר. 
עם  ונפגשנו  בשיעורים  נכחנו  הספר  בבית 
המורים המקומיים. ממבט ראשון נראה לנו שיש 
הבדל עצום בינינו לבין הנערים הגרמנים, אבל 

אחר כך מצאנו גם הרבה דברים משותפים. אחרי 
הכל, הם בני נוער בדיוק כמונו, גם הם רוצים 
ליהנות מהחיים, גם להם יש את אותן הבעיות 

ואת אותם התחביבים כמו לנו.
בהמשך ביקרנו גם בעיריית ברוכסל ונפגשנו 
עם ראש העירייה. אחר כך סיירנו בכמה ערים, 
בטירות יפיפיות ובארמונות, באזור המדהים של 

היער השחור ובמפלים מרשימים בשווייץ. 
שממוקם  האירופי,  לפרלמנט  אפילו  הגענו 

־בצורה סימלית על הגבול בין צרפת לבין גרמ
ניה, ומסמל את השלום בין כל מדינות אירופה, 

למרות המלחמות הרבות שהיו בעבר.

טקס בבית הקברות 
שני אירועים אני רוצה לציין באופן מיוחד: 

הקב בבית  והטקס  הריכוז  במחנה  דהביקור 
רות. 

Struthof שבצרפת  הריכוז  הביקור במחנה 
היה חוויה מאוד חזקה ומאוד מזעזעת. המראות 
שם היו איומים. לפי דעתי, כל אחד חייב לעבור 
את זה כדי להבין מה באמת קרה שם בשואה. 

־ודרך אגב, היחס המשפיל שקיבלנו מעובדי המ
קום משום שהגענו סמוך לשעת סגירת האתר, 

רק הוסיף לחוויה האיומה. 
טקס  ערכנו  הביקור  של  האחרונים  בימים 
 .Eichelbergזיכרון בבית הקברות היהודי ב־

המאר והמשפחות  התלמידים  כל  נכחו  ־בטקס 
ואף ראש  המורים שקיבלו את המשלחת  חות, 

העירייה. 

בשואה,  שנספו  היהודים  את  הזכרנו  כולנו 
אחד מאיתנו קרא “יזכור”, שרנו שירים וציינו 
את שמותיהם של כל היהודים שגרו בברוכסל 

לפני השואה.

קשרים חמים
של  חופשי  זמן  גם  כללה  שלנו  התוכנית 
מספר שעות מדי יום, ויום שלם אחד בו יכולנו 

לעשות כרצוננו. 
ביום החופשי שיחקנו כדורגל עם התלמידים 
הגרמנים ובשאר הזמן שוטטנו בעיירה ונהנינו. 

יצאנו  הגרמנים,  התלמידים  עם  הרבה  בילינו 
איתם לטייל ובאופן כללי למדנו להכיר אותם 

־ובאמת יצרנו עימם קשרים חמים, וזו הרי מטר
תה של התוכנית.

הקשר עם התלמידים הגרמנים עדיין נשמר 
־דרך התכתבות ואנחנו מצפים בקוצר רוח לבי

קור הגומלין שלהם בסתיו. בינתיים חלק מאיתנו 
מתכנן לחזור לגרמניה בקיץ ולבקרם שוב.

הנסיעה  אדירות.  חוויות  עם  לישראל  חזרנו 
הזאת היתה מדהימה, הדבר הכי טוב שעשיתי 

בחיים.

מטיילים

מאת ריטה מיכאלין
ידיעות הכפר הירוק

הטיול השנתי הוא אחד משיאיה של שנת 
שזה  שחושבים  כאלה  שיש  נכון  הלימודים. 
משעמם וקשה להם להיות יומיים ללא מחשב 
דבר  אין  בגדול.  טועים  הם  אבל  וטלוויזיה, 
שמגבש את התלמידים ומחבר ביניהם יותר 

מהטיול השנתי.
־הטיול של שיכבת ט' השנה היה לרמת הגו

לן. המסלולים היו מפרכים ביותר וגררו לא מעט 
התבכיינות מצידי, וזה, אני חייבת להודות, החלק 

־הכי אהוב עליי בהליכה. שום נוף יפה לא יש
ווה להנאה שבהתבכיינות למחנך גל. "נו גל, מי 
הטמבל שתיכנן את המסלול הזה?", אני נטפלת, 
בזמן ההליכה הארוכה במסלול. זה באמת עוזר 

ברגעים הקשים.

אקשן באוהל הבנות
דאבל מה שחשוב בטיול הוא בעצם לא המ

כך,  אחר  שקורה  מה  אלא  הרגליים,  סלולים 
בערב, באוהל. שם קורים הדברים האמיתיים, 

מתחזקים הקשרים, נרקמות החברויות.
חברויות אמי חברויות,  ־וכשאני מדברת על 

תיות, אני מתכוונת בעיקר לאוהל של הבנות, 
בו היה פשוט ענק. כל הבנות דיברו  שהגיבוש 
וחלקו את רגשותיהן. אחת שיתפה אותנו בבעיות 

־עם החבר שלה, שנייה השמיעה איזו בדיחה מצ
הטיול  של  החלק  על  סיפרה  ושלישית  חיקה 

שהיא הכי אהבה.
־דיברנו בכנות ובהנאה, הרגשתי שאנחנו מכי
־רות כבר שנים ושאין לנו ממה להתבייש. תחו

סידרנו את  נהדרת.  היתה  והביחד  הגיבוש  שת 
המזרונים שלנו כך שכולן יהיו מרוצות, למרות 

שבהתחלה זה היה די קשה. "אני רוצה ליד לילי!", 
צועקת האחת. "אני רוצה ליד ריטה!", צועקת 
השנייה. "אני רוצה ליד יוליה וגם לנה!". צועקת 

השלישית.
אחרי שה אבל  דקות,  כמה  לקח  זה  ־כאמור, 

האורות  כיבוי  שעת  והגיעה  להתארגן,  צלחנו 
- התחיל הכיף האמיתי. השתוללנו, הוצאנו את 
־החטיפים מהתיקים, שיחקנו קלפים ובעיקר הת

לחשנו וריכלנו. אתם יודעים, בנות.
לאט לאט התחלנו לדבר על אמת, לומר דברים 

־מהלב. כולם הקשיבו אחת לשנייה ואשכרה דיב
רנו. נזכרנו איך בבוקר נכנס המחנך שלנו לכיתה 
ושאל בשיא התמימות: "יש לכם אלכוהול?". הוא 
באמת חשב שמישהו יקום ויגיד לו: "כן בטח, לי 
יש, אני הבאתי". המורים האלה פשוט קורעים 

אותי.
דיברנו על המסלולים שהיו באמת מפרכים, 
אבל גרמו לנו להבין כמה כוח הרצון שלנו חזק 
ואיזו סיבולת גבוהה יש לנו. סבלנו, אבל איכשהו 

היה כיף, וזה מה שהכי חשוב.

להתלונן בגדולללל
הבנות  סבבה.  דווקא  היה  למחרת  בבוקר 
זה  את  )הזכרתי  להתקלח  והלכו  בקלות  קמו 
שהמקלחות והשירותים נראו כמו ביוב אחד 

גדול?( ולצחצח. 
לאוטובוסים  ועלינו  למזכרת  צילומים  קצת 

ליום העינויים השני שלנו.
בהזדמנות זאת אני רוצה להתלונן ובגדולללל 
על המסלול השני. זה היה אחד המסלולים הקשים 
ביותר  שעברתי. כמובן שהמחנך שלנו גל שליט 
סבל קצת מכאב ראש אחרי שהסברנו לו יפה יפה 

והרבה הרבה כמה המסלול היה קשה.
ובכל זאת, אני מסכמת את הטיול הזה כאחת 

החוויות הטובות שהיו לי. זה הטיול האחרון שלי 
במסגרת הכפר, כי בשנה הבאה אני עוזבת, אחרי 
שלוש שנים שהיו כמו חלום. ריח העצים, המורים 

־המצחיקים והמוזרים, החברים שלעולם לא חש
בתי שאמצא – כל אלה הפכו את הלימודים בכפר 

לחוויה בלתי נשכחת. 

נציגי י"א ליד האנדרטה 
בקאלסרוואה

מראות מרמת הגולן, תלמידים ברמת הגולם, ודורון סטופ

בין שפני הסלע 
לשביל הנחש

 המסלולים היו יפים,
 המאהל היה נעים, המים

היו קרים † חוויות מהטיול 
השנתי של כיתות ז'

סוף סוף הגיע היום המרגש - יוצאים לטיול השנתי של י"ב. 
בתיכון הכפר הירוק קיימת מסורת יפה: לתת צ'ופר לתלמידי 
י"ב בצורת טיול בן שלושה ימים באילת. ואחרי שהשתתפתי 

בטיול הזה אני יכול להעיד שאכן מדובר בצ'ופר אמיתי.
הטיול הצטיין באווירה טובה ותרם רבות לגיבוש השיכבה. הוא 

־כלל מסלולי הליכה, ערבים עם כל מיני הפתעות וזמן חופשי לשו
טטות בעיר. 

ביום הראשון היינו בקניון שחורת, ביום השני בהר צפחות, וביום 
השלישי בקניון האדום. שלושת המסלולים היו מעניינים ומהנים, 
אבל הכי כיף היה כמובן בערבים. בערב הראשון רקדנו במסיבת 
דיסקו על ספינה שטה. בערב השני עשינו על האש בחוף וילג' ושוב 
רקדנו. אחר כך גם נתנו לנו זמן חופשי להסתובב באילת, לערוך 

קניות בקניון, ללכת בטיילת ולרחוץ בים.

אסכם ואומר שהטיול השנתי היה מאוד מוצלח, לא היו בו שום 
תקלות ואף אחד לא נתפס על אלכוהול.

סטס פישמן, י"ב/2
הטיול האחרון

ליום הזה חיכינו כל השנה, היום בו נצא לטיול השנתי לאילת, 
הטיול האחרון שלנו כתלמידי הכפר. 

הטיול כלל מספר מסלולים בהרי אילת, במהלכם ראינו איילים 
והתרשמנו מהטבע היפה.

אחרי הטיולים הלכנו למלון ויצאנו לבילויים כמו הפלגה בים 
והן  הן מהטבע היפה  נהנו מאוד בטיול,  חוף.  ומסיבת  עם דיסקו 

מהבילויים הכיפיים.
יבגני שסטק, י"ב/2 

שומרים על המסורת
הטיול המסורתי של י"ב לאילת הפך למושא ציפיותיהם של תלמידים רבים † עכשיו, 

אחרי שהיינו שם, אנחנו מבטיחים שבאמת יש למה לצפות

מסלולים מהנים, אבל 
הכי כיף בערבים

מאת אסתר שטיינברג, ט'/4
ידיעות הכפר הירוק

נווה צדק בתל אביב גרם  הסיור בשכונת 
לי הנאה רבה, בזכות שילוב מנצח בין בתים 

דעתיקים, ציורים יפים, סימטאות קטנות וסי
פורים מעניינים. 

בכיכר המרכזית של נווה צדק יש ציורים יפים 
הקימו  אשר  החשובות  הדמויות  מופיעות  בהם 
את השכונה. בית הספר לבנות שנמצא במקום, 

־נבנה לפני שנים רבות, שו
חזר ושופץ ויופיו עשה עליי 

רושם רב. 
מחוץ לבית הספר יש באר 

המ את  בעבר  שימשה  אשר  ועתיקה,  ־עמוקה 
תיישבים במקום. כשיוצאים מהכיכר המרכזית 
השכונה  על  ולהשקיף  גשר  על  לעלות  אפשר 

ועל פסי הרכבת שכבר אינם בשימוש. 
־אהבתי את ההליכה ברחובות הישנים והשק

טים של נווה צדק, בהם רואים לא רק בתים ישנים 
ויפים אלא גם אנשים נחמדים שחיים בשקט.

מפור אנשים  בתים של  ליד  לעבור  ־נהניתי 
סמים: ביתו הענק והחום של אהרון שלוש, שני 
בניו,  לשני  שבנה  היפיפיים  התאומים  הבתים 

־ביתו של פינס, ביתם של רבקה ושלמה אבולע
פיה אצלם שכר חדר הסופר ש"י עגנון.

התלהבתי מהמוזיאון אליו נכנסנו, שם ראינו 
־ציורים ויצירות של סופרים כאשר היו עוד יל

דים, וצפינו בסרט על תולדות תל אביב.
הופתעתי לראות עד כמה גדול הפסיפס שעשה 
הסופר והאמן נחום גוטמן, הבטתי בו בדקדקנות, 
ראיתי מה מופיע בכל פרק, קראתי הסברים על 

הפסיפס ומילאתי משימות לימודיות. 
בעבר,  נראתה השכונה  כיצד  לדמיין  ניסיתי 
כיצד נראו אז כל האתרים בהם ביקרנו, איך חיו 
וציוניים שנים רבות  יהודיים  חיים  שם אנשים 

לפני הקמת המדינה. 
נהניתי מאוד לעבוד ולשתף פעולה עם בני 

־קבוצתי והערכתי את ההדרכה הנעימה והנחמ
דה של חנה. היא סיפרה לנו סיפורים מעניינים 
על השכונה והטילה עלינו משימות שעזרו לנו 

להתרכז בסיור. 
הסיור היה לא רק חוויה מעניינת בפני עצמה, 

־אלא גם יום של כיף וחופש מהלימודים. אני מק
ווה שיהיו עוד סיורים כאלה בהמשך. 

סיפורים מהשכונה
 לא היה דבר אחד שלא אהבתי בשכונת נווה צדק: 

 הבתים העתיקים, הסימטאות הצרות, הסיפורים
המעניינים † תל אביב הקסומה

מתחברים, אבל לא שוכחים
חילופי הנוער בין ישראל לגרמניה נועדו ליצור קשרים חדשים בין שני העמים, למרות העבר הכואב † זה בדיוק מה שעשתה 

משלחת הכפר הירוק, ששילבה בין טקסי זיכרון לבילויים משותפים - וגילתה שרב הדומה על השונה † להכיר ולהזכיר

טיול אחרון ופרידה
ריטה מיכאלין סבלה רבות במסלול של היום הראשון, התענתה קשות במסלול של היום השני, ונהנתה מכל רגע 

† חוויות מהטיול השנתי של שיכבת ט' וכמה מילות פרידה מהכפר אותו היא עוזבת

100 שנה לתל אביב

סיפורים ציוריים וציורים שמספרים. נווה צדק
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במרץ השנה התקיימה תחרות שירים וסיפוד
רים. במעמד המרשים והמכובד נכחו המנהלת 
מנור,  דפנה  אילן, מארגנת התחרות  בר  דייזי 
המשורר והמתרגם הכריזמטי רפי וייכרט וחבר 

השופטים מבין סגל המורים. 
יותר ממאה יצירות - שירים וסיפורים קצרים 
- הוגשו השנה לצוות הספרות במסגרת התחרות. 
על פי הכללים, התחרות היתה מיועדת לתלמידים 

בלבד.

הסינון הראשוני
התלמידים  כותבים  והסיפורים  השירים  את 

בעצמם, עם מספר מגבלות קבועות מראש.
בקטגוריית  מתחרים  התחרות,  דרישות  לפי 

ה"סיפור קצר" צריכים להגיש סיפור עלילתי
הנע בין 500 ל־1,500 מילים. לקטגוריות השירה 
לא הוגדרו מגבלות חד משמעיות, חוץ מהעובדה 
שהשיר חייב להיות מנוקד ובעל משמעות. בתח־

רות יש הפרדה בין החטיבה לתיכון, כך שיכולים 
להיות ארבעה זוכים במקום הראשון, כל אחד מהם 

מקבל פרס של 500 שקל.
יצי־ את  התלמידים  מעבירים  הראשון,  בשלב 

רותיהם לצוות המורים לספרות, שקוראים אותן 
ובודקים שהן אכן עומדות בדרישות. .בשלב זה אין 
שום שיפוט לגבי איכות היצירות. כמו כן, המו־

רים בודקים אם כל היצירות אותנטיות. יצירה לא 
אותנטית נפסלת מייד.

השלב המרכזי
לאחר הסינון מגיע השלב המרכזי בתחרות: 
השיפוט. צוות השופטים מקבל לידיו את היציד

רות ומתכנס לדון בהן. 
איש מלבד שלושת השופטים, אף לא המורים 
לספרות והמנהלת, אינו יודע באיזו צורה קובעים 
את איכות היצירות, מהם הקריטריונים שאליהם 
השופטים מתייחסים, והכי חשוב: מי הם המנצחים. 

כל אלה הם הסוד השמור ביותר בכפר. 
שלושת השופטים, שמייצגים פנים שונים בת־

חום הכתיבה הם דפנה וייס )מורה ללשון והבעה(, 
אביב טלמור )המשורר והמורה לקולנוע( ואביבה 

זק )מורה לספרות בכפר שיצאה לגימלאות(.
"נראה כי השיפוט היה הוגן למדי", אומרת אורי 
הראשון  בפרס  שזכתה  ח',  כיתה  תלמידת  הררי, 
בקטגוריית הסיפור הקצר בחטיבת הביניים, "אך 
לדעתי היה צריך לפרסם את הקריטריונים במ־

לואם עוד לפני תחילת השיפוט".
קביעת איכותה של יצירה נעשית על ידי אינט־
גרציה של כל הקריטריונים, ביחד עם דעה אישית 
של כל שופט, כאשר לכל אחד מהם משקל שווה.

דפנה וייס מתארת את התהליך "כל שופט קורא 
בעיון רב את כל היצירות חודש לפני הישיבה עם 
שאר השופטים. לאחר שעבר על כולן, כל שופט 

יוצר לעצמו מידרג של היצירות המועמדות. לאחר 
העבודה האישית אנו מתכנסים למספר מיפגשים 
בהם כל אחד מציג את הבחירות והטיעונים שלו. 

עד כה נמצא מיתאם מאוד גבוה בין השופטים.
תוך  שהצגנו,  ביצירות  דנים  אנו  מכן  לאחר 

התייחסות לקריטריונים ולמטען האישי. הדיון
להיות  משתדלים  ואנחנו  רציני  מאוד 

אובייקטיבים עד כמה שניתן".
הכרת חלק מהתלמידים שזכו?

"רבות מהיצירות שזכו היו של תלמידים שלי, 
אך זה לא השפיע כלל על החלטתנו. לאחר שאנחנו 
דנים ביצירות נופלות ההחלטות ואנחנו מתחילים 

לתכנן את טקס הענקת הפרסים".
כדי להבטיח עוד יותר את האובייקטיביות של 
השופטים הוחלט כי בשנה הבאה יוגשו היצירות 

בעילום שם.

השלב האחרון
הפד הענקת  טקס  בתחרות,  האחרון  השלב 
תהליך  תום  אחרי  ימים  מספר  מתקיים  רסים, 
השיפוט. עד לאותו רגע לא ידוע לאיש על החד

לטת השופטים.
שהיו  והמתח  להתרגשות  מגיעים  אנו  וכאן 

בטקס: כשהגיע הרגע להכריז מיהם הזוכים בקט־
גוריית השירה התברר, למרבה ההפתעה, שיש רק 

זוכה אחד, ולא שלושה כמקובל. 
בהמשך הטקס הודיע מנחה הטקס, טלמור, כי 
את המקום הראשון בשתי הקטגוריות של התיכון, 
הן השיר והן הסיפור, לקחה אותה תלמידה - שהם 

שמש שרביט מכיתה י'. 
"אני אוהבת ספרות. מאז ומתמיד אהבתי", אומ־

רת שהם. "בכלל לא ציפיתי לזכות בכלום. הסיפור 
היה כתוב בפשטות, בלי יותר מדי תיאורים. לא 

משהו מיוחד בכלל, לד־
נראה,  כך  השופטים,  שלם".  לא  אפילו  עתי. 

חשבו אחרת.
כותבים  ש־12  השופטים  הודיעו  הטקס  בסוף 
אשר נבחרו על ידם יזכו להשתתף בסדנה, בהנ־

חיית אביב טלמור, במטרה לשפר את כתיבתם.

ראוי או לא ראוי?
מכל התחרות עולה השאלה הבאה: האם יש 

דבר כזה "יצירה ראויה"?
התשובה כנראה אינה פשוטה. מצד אחד ברור 
ראויה  יצירתך  האם  טעם.  של  בעניין  שמדובר 
או לא ראויה? תלוי באדם המתבונן. ייתכן מאוד 
הכתבים  פאר  היא  יחשוב שיצירתך  אחד  שאדם 

עלי אדמות, והאחר יגיד כי היא לא ראויה. 
מהתחרות  לקחת  נוכל  לכך  מצוינת  דוגמה 
עצמה: אורי הררי, הזוכה בפרס הראשון בתחרות 
גם  התמודדה  הביניים,  לחטיבת  הקצר  הסיפור 
בשנה שעברה. לצערה, השופטים לא חשבו שה־

סיפור שלה ראוי להיכלל בין שלושת הזוכים.
אבל אורי לא התייאשה ושלחה את אותו סיפור 

לתחרות אחרת שהתקיימה בארץ.
או  ארוך  פחות  לא  שיפוט  תהליך  לאחר  שם, 
במקום  אורי  זכתה  בכפר,  המתקיים  מזה  רציני 
הראשון. "לכל אחד יש דעה אחרת ואני לא חוש־

בת שהשופטים כאן שפטו רע", אומרת אורי הררי, 
וכנראה צודקת.

בחירת הקריטריונים
הוצגה  הקריטריונים,  קביעת  לגבי  השאלה 

לאחרונה לעמוס עוז.
עוז, מחשובי הסופרים במדינה, הגיע להרצאה 
בבית הספר ושמח לענות על השאלה. לדבריו, אכן 
אפשר להיעזר בקריטריונים מסויימים כדי לקבוע 
יצירה, אך הקריטריונים שציין  איכותה של  את 
היו שונים במקצת מאלה ששימשו את השופטים 

שלנו.
עמוס עוז ציין קריטריונים כמו חדשנות )הצגת 

רעיון בצורה חדשנית( ומורכבות. 
כמו כן ציין עוז שיצירה ספרותית באה קודם 
כל כדי לעורר הנאה, ורק אז כדי להעביר מסר 

מסויים.
"הנאה היא כנראה דבר שמישהו הפריד מזמן 

ממקצוע הספרות", אמר עמוס עוז בעצב.
ואתם, המשיכו לכתוב, המשיכו ליצור. התברכ־
תם במתת אל - כוח היצירה. העשירו אותה והפכו 

אותה לכוח מניע, מעשיר ומהנה.

מאת דר מגל
ידיעות הכפר הירוק

הספר  בבית  הקיימות  התחרויות  את 
וסיפורים"(  )"שירים  הכתיבה  בתחום 
נולד"( כולנו כבר מכיד )"שיר  והמוזיקה 

חדשה  תחרות  להן  נוספה  מהשנה  רים. 
– תחרות ציורים. 

גלילה, רכזת האמנויות בבית הספר ומנה־
לת התחרות, מספרת כי את הרעיון לתחרות 
הגה המנהל ד"ר קובי נווה )סיסקו(, בתקווה 
הספר  בבית  שנתית  למסורת  אותה  להפוך 
כמו תחרות היוצרים בתחום הכתיבה והמו־

זיקה.
בתחרות  השיפוט  תהליך  יהיה  מה 

הציורים?
גלילה: "התחרות יצאה לדרך מאוחר וזה 
פגע במידת ההיענות של התלמידים וביכו־

לת שלנו לגבש חבר שופטים. כנראה שנשלב 
בשיפוט מורים ממגמת האמנות, יחד עם אמן 

חיצוני ונציגים מקרב התלמידים".
איך תיראה התחרות בשנים הבאות?

"השנה התחרות תבוצע במתכונת מצומ־
צמת ותהיה תוך כפרית בלבד. בשנים הבאות 
נוספים  לתלמידים  התחרות  את  נפתח  אנו 
המש־ נוכחים  יהיו  בו  רשמי  טקס  ונערוך 
תתפים יחד עם תלמידי הכפר. בטקס בו ייב־
חרו הזוכים תתקיים פגישה עם אמן חיצוני, 
יונצחו  ותמונותיהם  לזוכים  פרסים  יחולקו 

בספר הכפר היוצא כל מספר שנים. 
נוסף שכדאי לציין, עקב ההיענות  "דבר 
השנה,  לתחרות  התלמידים  בקרב  המועטה 
הוחלט כי היצירות הזוכות יישלחו ישירות 
גם לתחרות שתתקיים בשנה הבאה ושם הן 

יתמודדו בשנית על פרסים גדולים יותר".
בין התלמידים שכן טרחו ושלחו השנה את 
יצירותיהם לתחרות נמצאת גם אנוכי, וכעת 
אני ממתינה בקוצר רוח לתוצאות. כולי תק־
ווה שבשנה הבאה ההיענות תהיה גדולה בה־
רבה והתחרות תתפוס מקום של כבוד בבית 

הספר ואפילו תתפרסם ברחבי הארץ. 
פרטים נוספים אודות התחרות ניתן למ־

צוא באתר הכפר: 
www.kfaryarok.org.il  

כבולים
 איננו מבינים, עד כמה אנו כבולים.

סגורים, מתים, איננו חיים,
כבולים מאחורי אשליות,
סגורים מאחורי סורגים,

והכל בליבנו רגשות, ורצונות.
להיות חופשיים.

  
כבולים, ולעולם לא נשתחרר.

חיים באשליה שזה יעבור וייגמר.
לא מבינים עד כמה אנו כבולים בפנים.

עמוק יותר, מיום ליום.
מאבדים ומאבדים.

את עצמנו.
 

כבולים ושבורים, מאחורי סורגים.
חיים או מתים...

 מיכאל לוריא י'/6

אהבה זה לא סכין/ זאב ברגמן ושרה
מדהים עד כמה חוויות ילדות יכולות לעצב את אישיותנו ולהשפיע 
עליה. להשפיע עד כדי מחלת נפש. בדיוק בנושא זה עוסק הספר "אהבה 

זה לא סכין", שריתק וריגש אותי עד אין קץ.
ומטופלת, מתאר את מסע  ידי פסיכולוג  הספר, שנכתב במשותף על 
הריפוי שעוברת המטופלת שרה. בילדותה היא סבלה מאלימות פיזית ונ־
פשית וכהגנה פיתחה לעצמה עולם פנימי עשיר וסגור, המאוכלס בדמויות 

שהיא ממציאה ואשר מייצגות חלקים שונים מאישיותה.
כבוגרת היא אינה מסוגלת לתקשר עם הסביבה באופן נורמלי, להאמין 
בבני אדם ולבטוח בהם. הפסיכולוג מצליח בחוכמתו ליצור עימה קשר, 

גורם לה לתת בו אמון ולאט לאט מוציא אותה מעולמה הסגור.
דרך הספר מתחבר הקורא עם תהומות הנפש שלו, מבין את נושא הבדידות ואת הצורך החיוני כל 
כך באהבה ובקבלה, הקיים בכל אדם. ספר מעניין מאוד, מרגש, כואב ומשקף דעה על החיים. קיראו 

אותו ותבינו. הספר נמצא בספרייה בכפר. מומלץ.
ריטה מיכאלין, ט'/4

הגרזן העדין/ ר"נ מוריס
בספר המתח "הגרזן העדין" עוקבים הקוראים אחר חקירה של מקרה 

רצח. 
הספר נפתח בפארק מכוסה שלג בסנט פטרבורג, שם נמצאות שתי גופות 
- אחת תלויה על עץ גבוה, מסתחררת באוויר הקר, והשנייה היא גופתו של 

גמד, מכווצת בתוך מזוודה מוכתמת דם.
חקירת הרצח מופקדת בידיו של החוקר האגדי פורפירי פטרוביץ', שלאט 

לאט, צעד אחר צעד, פותר את התעלומה.
שי עזרי, י'/6

מר ורטיגו/ פול אוסטר
הילד וולט גדל עם דודו סלים, שנוהג להכותו מדי ערב. יום אחד יוצא 
וולט כהרגלו לקבץ נדבות ברחוב ופוגש אדם שמציג עצמו כ"מאסטר 

יהודי". 
הפגישה הזאת משנה את חייו של וולט. המאסטר לוקח אותו תחת חסותו 

ומבטיח לו שילמד לעוף.
מיד עם הגיעם לבית המאסטר מתחילים האימונים, שכוללים 33 שלבים 
ומלווים ביחס מזלזל מצד המאסטר ובמשימות מוזרות. אבל לבסוף מצליח 

וולט ללכת על המים ואחר כך גם לרחף.
וולט לא מפחד מהמוות, הוא חושב שכאשר אדם מגיע לסוף דרכו, מה 
שהוא באמת רוצה  זה למות. ההבנה הזאת, וההתפתחות הרוחנית שלו, עוזרות לו לרחף ולשלוט 

בריחוף. אבל הריחוף גורם גם כאבי ראש, התעלפויות והקאות. 
אך וולט לא מוותר ולא נכנע. הוא נחוש בדעתו להמשיך להתאמן, להמשיך לרחף ולהראות 
לאנשים את הדבר שהצליח להשיג בכוחות עצמו, את הדבר שמיוחד רק לו ושאפשר בהחלט לה־

תגאות בו. 
העלילה מסתבכת כשסלים רוצה את הילד ואת הכסף שהרוויח וכדי לדעת את ההמשך תצטרכו 

לקרוא את הספר המסקרן והסוחף הזה. מומלץ!
מיטל וולך, ט'/4

לב של דיו/ קורנליה פונקה
הספר מגולל את סיפורה של מגי בת הד12 ושל אביה, המכונה מו. 

העלילה מעניינת וסוחפת, ובסוף  הסיפור תגלו איך הפאזל שהורכב 
לאט לאט לאורך כל העלילה מושלם לתמונה מרתקת. מעניין ומומלץ.

יעל רטר, ז'/7

אנחנו ממליצים רגעים של ספרות 
אנחנו קראנו, כדאי גם לכם

ספר מתח, ספר פנטזיה, ספר פסיכולוגיה, ספר אנטי 
מלחמתי * תלמידי הכפר הירוק ממליצים על ספרים שקראו

על תחרות הכתיבה והקריטריונים לבחירת המנצחים, ועל יצירתיות

תחרות שירים וסיפורים 
במרחב הירוק

קביעת איכותה של יצירה נעשית על ידי אינטגרציה 
של כל הקריטריונים, ביחד עם דעה אישית של כל 

שופט, כאשר לכל אחד מהם משקל שווה

שיר, סיפור ותמונה
אל תחרויות הכתיבה והמוזיקה שהפכו לחלק 

בלתי נפרד מהלימודים בכפר, הצטרפה השנה תחרות 
חדשה: ציורים † הכינו את המכחולים

שהם שמש שרביט, הזוכה בשני המקומות הראשונים

עידן טל ויעל רטר 
הזוכים עם רפי וייכרט

רפי וייכרט מנעים בשיריוגילת חייט קוראתלהכפיל את השיפוט לקריטוריונים? אביב טלמורסראפין טיומקין נרגשת
חדר העבודה של ש"י עגנון בתלפיות
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מאת שהם שמש שרביט
ידיעות הכפר הירוק

בוגרים רבים של הכפר הירוק הגיעו להישגים 
מרשימים והפכו לדמויות משמעותיות בחברה 
הישראלית. אחד מהם הוא האמן מיכה אולמן, 

חתן פרס ישראל לפיסול. 
60 של הכפר הסכים אול־ ־לכבוד יום הולדתו ה

מן להתראיין לעיתון ולספר על חוויותיו כתלמיד 
במקום. 

איך היתה השנה הראשונה שלך בכפר?
"בשנות החמישים, שנת 1953 אם אני זוכר נכון, 
כשהייתי בן 15, הגעתי לכפר כתלמיד חוץ. הייתי 
ולכן  ודי בודד  ביישן  במחזור השני. הייתי מאוד 

־החלטתי לעבור לפנימייה רק בכיתה י''א. לא הצ
־טערתי על זה - ברגע שהגעתי עברתי מהפך חבר

תי ואישיותי. הפכתי חברותי ושובב, והייתי אחראי 
להרבה הרפתקאות ומעשי קונדס".

מה הביא אותך לכפר?
להיות  רציתי  בחקלאות,  עניין  מתוך  "הגעתי 

והקיבו החלוצים  תקופת  רוח  היתה  זו  ־חקלאי. 
צים, ובשבילי זה היה חלום והגשמה. הגעתי לכפר 
מתוך בחירה. קיבלתי מלגה ללמוד בחינם באיזה 
בית ספר שאני רוצה, יכולתי ללכת לכל בית ספר 
נחשב בתל אביב בזמנים ההם, ובחרתי בכפר הירוק 

בגלל העניין החקלאי. 
היתה  החקלאות   – אחרת  תקופה  היתה  "זאת 
חלם  תמיד  אבל  דן,  נהג  היה  שלי  אבא  המרכז. 
להיות חקלאי. אז אני הלכתי להגשים בשבילו את 

החלום".

עבודה ומבחני אומץ
המשק  לעבודת  היתה  ההם  בימים  כידוע, 
חשיבות רבה, לפחות כמו ללימודים העיוניים. 

הצהריים  ארוחת  עד  לימודים  כלל  היום  סדר 

ואחר כך עבודה בענפי המשק. "בשלושת החודשים 
הראשונים עבדתי במטבח", צוחק אולמן, "אחר כך 

בפלחה, באורווה ובמוסך. 
־"בנוסף, הייתי שוער הכדורגל בכפר והייתי בח

מישייה של הכדורסל. אלה היו שנים מאושרות. 
לי  נראה  תמיד  והעבודה  הלימודים  של  השילוב 

מוצלח מאוד".
איזה אירועים זכורים לך במיוחד?

"החגים. לחגים היתה התייחסות מאוד מיוחדת. 
שבועות היה חג מרכזי, היה נשף פורים ושם תמיד 
הייתי עסוק בקישוטים. גם תוכניות התרבות )מה 
שאנו מכירים כיום כתוכנית 10(. הכי יפה בעיניי 

היתה קבלת השבת, השירה וקטעי הקריאה".
ספר לי חוויות שאתה זוכר מהכפר.

"חוויה אחת בלתי נשכחת עם אדם בשם זאב. 
התערבנו מי עובר את הגדר במכלאה של האיל. 
אותו זאב עבר בלי בעיה, וכשאני ניסיתי שמעתי 
את האיל מתחמם ומתקרב, ומהר מאוד מצאתי את 

עצמי על הריצפה. היו המון מבחני אומץ.
־"המחזור הראשון, שהיה לפנינו, שלח את הח

את  לכבשים  לצחצח  הדיר,  אל  החדשים  ניכים 
השיניים. הכפר היה חוויה טובה מאוד. בשבילי הוא 
מאוד משמעותי. הגישה שלי היתה רומנטית וזה 

התבטא בעיקר בחקלאות, בטבע, בהגשמה.
הנה  שהגיעו  התלמידים  את  גם  זוכר  "אני 
מאירופה אחרי השואה. נערים בלי הורים שעברו 
דברים נוראיים. הם השתלבו בהצלחה. אני חושב 
שהיה להם לא קל כי היה קצת זילזול, אבל בסופו 

של דבר הם השתלבו ודברים הסתדרו".

חקלאות במקום אמנות
אולמן נחשב לאמן מוערך ומצליח גם בארץ 
וגם בעולם. הוא מעיד שהניצנים הראשונים של 
יכולתו האמנותית אכן נראו כבר כאן, בכפר, 
אך הכל התגמד מול החקלאות, שהיתה משאת 

נפשו. 
"באתי לכפר במטרה להיות חקלאי. הדבר 
הקרוב ביותר לאמנות שעשיתי בזמן שהייתי 
בכפר היה בערך בכיתה ט' או י'. היה לי דף, 
פלקט שבועי כזה, ששם פירסמתי חמש או 
גם  השבוע.  מאורעות  על  קריקטורות  שש 
השתתפתי בוועדת קישוט ובוועדת תרבות. 

"ברור שזרעי האמנות שלי נבטו בכפר, אך 
רק בצבא זה התגבש והחלטתי ללכת ללמוד 
בבצלאל ולהתעמק באמנות. אבל כמו שאת 
רואה, נשארתי עובד אדמה. אני יוצר בעיקר 
פסלי אדמה וחול. עבודת הכפיים הזו היתה 

משמעותית מאוד, הטבע כיוון אותי".
הכפר השתנה מאוד מאז. היום הוא כפר 
נוער ניסויי, שמתמקד במנהיגות וסביבה. 

מה דעתך?
"השינוי נשמע מצויין. זה הפך להיות מוסד 

־חינוכי, שזה טוב מאוד. אני מאוד תומך בתו
כניות האקולוגיה, הטבע והסביבה. אני בעד 
מין מסגרת של  וקטן,  ירוק  יישאר  שהכפר 
ואיכות. דברים בהחלט השתנו ברוח  חינוך 

הזמן והתקופה".
60 שנה להקד  בקרוב יציין הכפר הירוק

מתו. איך תברך אותו?
"אני מברך באמת מעומק הלב. הכפר הזה 
הוא חלק ממני. אני זוכר את התקופה של אז 
שהיתה מאוד מיוחדת. הייתי קורא לזה רוח 

־חלוצית. אני רואה בשמחה שהרוח הזו נשא
רה דרך האנשים המובילים את בית הספר, 

־למרות שבאופן טבעי הוא השתנה עם הש
נים". 

מאת שי עזרי ואווה לנצמן
ידיעות הכפר הירוק

דבתחילת חודש מאי הגיע אלינו השחקן אבי קו
שניר, שלמד בכפר הירוק כשהיה בתיכון. בראיון 
מיוחד לעיתון סיפר קושניר על אהבתו לחקלאות 
וגילה כיצד החל את דרכו האמנותית דווקא כאן 

אצלנו.
־השיחה עם קושניר נערכה באווירה נעימה ומבו
־דחת ותלמידים רבים מהכיתה של ורדה הגיעו לצ

פות בה. בסוף השיחה חלקם שאלו שאלות וקושניר 
ענה עליהן בשמחה. 

"הגעתי לכפר הירוק מתל אביב ולמדתי בו שלוש 
שנים, מכיתה י' עד י"ב", סיפר לנו אבי, שניכר עליו 

שהיה מעט נרגש לשוב הנה. 
מה הביא אותך להיות חניך בכפר הירוק?

באותה  למדנו  בניין,  באותו  גדלנו  וחברי  "אני 
ח'  כיתה  ובסוף  מופרע  מאוד  ילד  היה  הוא  כיתה. 
שלחו אותו לכפר. שלוש פעמים בשבוע הייתי מגיע 
הנה לבקר אותו, והחברים שלו נהיו החברים שלי. 
כך התאהבתי במקום, התאהבתי באנשים, ובמיוחד 

ברעיון של חקלאות.
אותי  לשלוח  שלי  ההורים  את  לשכנע  "ניסיתי 
לכפר כפנימיסט והם לא הסכימו, אז הבאתי אותם 

לכפר והם התאהבנו כמוני והשתכנעו".
השתתפת בתוכניות הד10 כשהיית פנימיסט?
־"כן השתתפתי, כשבהתחלה זה היה מטעמים סו

ציאליסטים. זו היתה הפעם הראשונה שעמדתי על 
במה, ואני לא אשכח את היום הזה. היה לי בסך הכל 
הרגשתי  צחק,  שהקהל  וברגע  להגיד,  אחד  משפט 

שזהו מקומי.
"אפשר לומר שפה בכפר גיליתי שאני כזה ושאני 
רוצה להיות שחקן. לפני זה לא היו לי שום תוכניות 
בכיוון הזה. אבל עד היום אני גם מאוד אוהב חקלאות 
וקצת מצטער שלא הפכתי לחקלאי. למרות שכמו 
שאומרים, משחק זה לא מקצוע שבוחרים, זה הוא 

שבוחר אותך".
איך הכפר היה בזמנך?

־"הכפר היה כמו היום: מקום מאוד פסטורלי ומ
שובב נפש. כמובן שבמהלך השנים היו גם שינויים, 
החברה הכללית השתנתה וכך גם הכפר. פעם היינו 

חבר'ה, אנשים, משחקים ורוקדים. 
"היום כולם במחשב, בפייסבוק. אגב - להגיד 'יש 
לי חבר בפייסבוק' זה כמו לקנות טמגוצ'י ולהגיד 
'יש לי כלב'. אני לא בא לומר שפעם היה יותר טוב, 

אני מדבר על ערכים אחרים".
החיים בכפר לימדו אותך משהו?

"כשהגעתי לכפר התבטלו בעיניי כל ההבדלים 
בין בני האדם. זו אחת המתנות הגדולות שקיבלתי 
פה. בנוסף למדתי להעריך, לאהוב ולקבל. אני בא 
מתל אביב, ופתאום בגיל 16 אני דואג שלפרה לא 

תהיה דלקת בעטינים. אתה בא לפה ומקבל משהו".
משמעות  יותר  הרבה  ייחסו  שבעבר  הבנתי 

לעבודה במשק.
השבוע, כש כל  עובדים  היינו  כל  קודם  ־"נכון. 

כיתות ז' עד ט' היו עובדות אחר הצהריים ולומדות 
בבקרים וכיתות י' עד י"ב עובדות בבקרים ולומדות 

־אחר הצהריים. כולנו התנסינו בכל ענפי המשק ויד
ענו לעשות כל עבודה. 

ואם  רצינית,  מאוד  היתה  לעבודה  "ההתייחסות 
תלמיד היה מבריז, גם אם הוא היה תלמיד מצטיין, 

היו מעיפים אותו".
תלמידי  עם  הסתדרו  הפנימייה  תלמידי  איך 

החוץ?
־"בזמנו היו עשרה תלמידי חוץ. היינו חברים לס

פסל הלימודים, לא יותר מזה".
ספר לנו קצת חוויות מהכפר.

"אני אף פעם לא אשכח את הכפר הירוק בפורים: 
ופרסים, השבעות של חמשושים,  דוכנים, הופעות 
תחפושות וריקודים. ובסוף הלילה, על הדשא ליד 
נגמר,  ובוכים.  יושבים  י"ב  כיתה  כל  האוכל,  חדר 

הולכים הביתה, לא רוצים לסיים י"ב. אין דבר כזה 
היום.

־"יש עוד חוויה שאני לא אשכח: הבן אדם הרא
שון במחזור, קראנו לו צלצי, לקח את האוטו מאבא 
שלו והגיע לכפר להשוויץ. אמרו לו 'אתה לא יכול 
להכניס את האוטו מטעמי שיוויון'. אבל לנו לא היה 

־איכפת מהשיוויון, רצינו שהוא ייכנס והחלטנו לע
שות הפגנה.

"זה היה בשישי בערב, קבלת  שבת. כל השמיניות 
לא הגיעו באופן הפגנתי. אני לא אשכח את הלילה 
הזה. עשינו ארוחה אלטרנטיבית ואילתרנו תוכנית 

10 משלנו על הגג של קבוצה ג'".
מה הקשר שלך ליורם לביא?

"יורם לביא הוא אח, לא מאותה אימא אבל אח. 
־אחד האנשים המדהימים שהכרתי בחיי, כחבר וכא

דם. רק ההיסטוריה  תדע את זה".
דמה אתה מעדיף, תיאטרון או משחק מול מצ

למה?
"תיאטרון! אני שחקן, המהות של שחקן זה בימת 
התיאטרון, ומה שמוזר שמתיאטרון לא נשאר כלום. 
אחרי שההצגה יורדת מהבמה, אין לה זכר. לשחק 
בתיאטרון זה מורכב יותר ממשחק מול מצלמה, זה 

־דורש ראייה אמנותית, התייחסות סיפרותית ותר
־בותית. מחזה צריך לנתח בדיוק כמו טקסט בסיפ

רות. בשבילי במת התיאטרון זה הכי".
יצא  לא  ומעולם  לעשות  רצית  תפקיד  איזה 

לך?
"יש לא מעט תפקידים כאלה, אבל לא יצא לי כי 

לא הגעתי לגיל המתאים".
מאיזה בימאי קיבלת הכי הרבה?

זו שאלה בהחלט קשה. יש המון. שניים  "וואו, 
בינינו כימיה טובה,  גורביץ', שיש  זה מיקי  מהם 
ומוני מושונוב שממש בימים אלה אנחנו משחקים 

יחד במחזה 'בגידה' שהוא גם מביים".
הצבת לעצמך מטרות בחיים?

"כל המטרות שרציתי להשיג אף פעם לא היו 
לי  היה  ספורטאי,  הייתי  ילד  כשהייתי  חומריות. 
מאמן שהכניס בי משהו שתימצתתי למשפט: אם 
ואם  יכול,  שאתה  טוב  הכי  תעשה  משהו,  תעשה 
אתה לא רוצה לעשות אותו, אל תעשה אותו בכלל. 

זה קיבלתי מהספורט ומהחקלאות".
אתה עושה פירסומת לכפר הירוק, איך רתמו 

אותך למשימה?
"מפרסמים עכשיו ברדיו ימים פתוחים בכפרי 
נוער. ביקשו ממני לפרסם את הכפר, הסכמתי, ואני 

ממליץ עליו כבוגר שלו".
הכפר חוגג בקרוב 60 שנה. איך תברך אותו?

"הכפר זה האנשים, זה לא האדמה".

ירוקים זה לזה שניהם אמנים מצליחים ושניהם החלו את דרכם כאן, בכפר הירוק * ראיונות עם השחקן אבי קושניר והפסל פרופ' מיכה אולמן

 החינוך החקלאי שקיבל פרופ' מיכה אולמן כאן בכפר משפיע עליו עד היום † "נשארתי עובד אדמה", 
אומר חתן פרס ישראל לפיסול, "אני יוצר בעיקר פסלי אדמה וחול"

 כשאבי קושניר עלה על הבמה במסגרת תוכניות ה־10 בכפר הירוק, הוא שמע את הקהל צוחק - 
וידע שזה מה שיעשה בחיים † אבל עד היום הוא גם רוצה להיות חקלאי

חקלאי ואמןחקלאי ואמן

 "הגעתי לכפר מתוך עניין בחקלאות. זו 
היתה תקופת החלוצים והקיבוצים. קיבלתי מילגה 

ללמוד בחינם באיזה בית ספר שארצה, יכולתי 
ללכת לכל בית ספר נחשב בתל אביב, ובחרתי 

בכפר הירוק בגלל העניין החקלאי"

"כל המטרות שרציתי להשיג לא היו חומריות". קושניר מספר, וכתבת "ידיעות הכפר הירוק" רושמת

בזכות תוכניות ה־10בזכות תוכניות ה־10
"כשהגעתי לכפר 
התבטלו בעיניי כל 
ההבדלים בין בני 

האדם. זו אחת המתנות 
הגדולות שקיבלתי 
פה. בנוסף למדתי 

להעריך, לאהוב ולקבל. 
אני בא מתל אביב, 

ופתאום בגיל 16 אני 
דואג שלפרה לא תהיה 

דלקת בעטינים"

בסטודיו של 
אולמן ברמת 

השרון
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מאת אלינור קורלנד
ידיעות הכפר הירוק

בהפרש של שבוע מציינים בארץ את 
יום  ואת  ולגבורה  לשואה  הזיכרון  יום 
פעולות  ולנפגעי  צה"ל  לחללי  הזיכרון 
האיבה. גם כאן בבית הספר צויינו שני 
הימים העצובים הללו, בטקסים יפים ומד

רגשים. 

בטקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה שמ־
ענו קטעים שנכתבו על ידי אנשים בגטו, 
האזנו לשירים, קראנו יזכור וקדיש וצפינו 
בסרטון קצר על אב ובן בגטו. הטקס הס־

תיים בשירת התקווה. 
ולנפ־ צה"ל  לחללי  הזיכרון  יום  בטקס 
געי פעולות האיבה הקריאו מספר תלמי־

דים קטעים מרגשים ומקהלה שרה שירים 
הוקראה  הטקס  במהלך  לנושא.  הקשורים 

רשימה של בוגרי הכפר הירוק שנפלו במ־
לחמות ישראל ולמרבה הצער מדובר בר־

שימה ארוכה. 
תלמידי הכפר הירוק התייחסו ברצינות 
האלה.  חשובים  כך  הכל  האירועים  לשני 
זה לא קל לשמוע על כל הדברים הקשים 
שקרו, אבל פעם בשנה זה חובה שמוטלת 

על כל אחד מאיתנו. כי אסור לנו לשכוח.
אילנית קורלנד

לואיזה קריכלי, המורה לכימיה, השתתפה בכנס מורים 
למדעים ממדינות האיחוד האירופי, בחסות אונסק"ו. 

הכנס נמשך ארבעה ימים, ומישראל הוזמנו אליו ארבעה 
מורים, שמפעילים בארץ את פרוייקט Parsel. מטרתו: עידוד 

תלמידים להתקרב למקצועות המדעיים ולהתמחות בהם. 
לואיזה הגיעה לכנס עם מצגת על בית הספר ועל הפרוייקט, 
שעורר עניין רב. “אני מקווה להמשיך לעבוד עם תלמידים 
בפרוייקטים נוספים, כי לימודי המקצועות המדעיים הם לי־

מודים חשובים וחיוניים בחברה שלנו”, סיכמה לואיזה. 
לירון סמואל, ח'/3

מאת שיר גולדובסקי, ט'/1
ידיעות הכפר הירוק

נכון, זה לא קל לעבוד באורווה, אפילו די קשה. 
אבל יחד עם זאת מדובר בעבודה כיפית. טיפול 
בסוסים ורכיבה עליהם – באיזה עוד בית ספר 

אפשר לעשות את זה?
האורווה של הכפר הירוק נבנתה כיוזמה משות־
פת של הכפר ושל אדם פרטי. היא משמשת כבית 
גידול לסוסים ערביים וכענף חקלאי לכל דבר, שבו 
הילדים לוקחים על עצמם את נושא גידול הסוסים 
והטיפול בהם. שחר, האחראי על האורווה, אומר כי 
העבודה בה מחנכת לחריצות ואחריות והדבר ניכר 

היטב על התלמידים שמתנדבים במקום. 
כמה סוסים יש היום באורווה? 

"האורווה מונה כיום כ־21 תאים, כאשר בתחילת 
הדרך היו שלושה ארבעה סוסים ובמהלך השנים 
הם התרבו. כיום אנו מגדלים כאן בין 25 לשלושים 

סוסים וסוסות, כולל סייחים וסייחות".  
בהשוואה  האורווה  על  לומר  יכול  אתה  מה 

לאורוות אחרות בארץ? 
"לפי דעתי האורווה שלנו היא חלון הראווה של 
הכפר ואחת מהאורוות היפות בארץ. במקביל היא 
ממלאת את תפקידה ואת מטרותיה בתור ענף חי־

נוכי שתורם רבות לתלמידים".
איך אתה רואה את המקום בעתיד?  

חק־ רוצה שהאורווה תמשיך להיות ענף  "אני 
לאי מפותח ובמיוחד בית חם לתלמידים ולחניכים 

רבים".
איך הגעת לתפקיד? 

"עבדתי באורווה אחרת בארץ, והכפר הירוק פנה 
אלי. אני שמח שנפל בחלקי להיות בתפקיד הזה, גם 
בגלל אהבתי לכפר הירוק וגם בגלל אהבתי לח־
ניכים ולסוסים. אני מקווה שגם הילדים אוהבים 
את העבודה באורווה עם הסוסים, שהם בעלי חיים 

נפלאים".

אוכפים 
לוהטים

לרכוב על סוסים, ללטף סייחים ועוד לקרוא לזה לימודים † 
באיזה עוד בית ספר בארץ תמצאו דבר כזה?

מאת אורי הררי, ח'/2
ידיעות הכפר הירוק

"הכפר הירוק הוא ריאה ירוקה ענקית בלב 
גוש דן, והשטחים הפתוחים שלו מכילים המון 
חלק מהזוחלים  הזוחלים.  ביניהם  חיים,  בעלי 
חווים חוויות קשות שנגרמות על ידי בני אדם, 
במכוון – או לא במכוון", מספר רוני שושן, 

מורה לטבע בבית הספר.
ונעלמת מישראל.  הזיקית, שהולכת  "למשל, 
שלהן,  הגידול  בית  שהם  עצים,  כורתים  אנחנו 
ואנחנו מכניסים בעלי חיים לכפר, כגון חתולים, 
שמשנים את האיזון וצדים את הזיקיות. יש הרבה 

עצים ושטחים פתוחים בכפר, ולכן יש גם הרבה 
זיקיות, ולמרות כל זאת – צריך לשמור עליהן! 

הוא, לתלות על  "דבר אחד שאפשר לעשות 
הקולר של החתולים פעמון, כדי שהזיקיות ישמעו 

אותם כשהם מתקרבים ואולי יצליחו להינצל".

מתערבים שלא ידעתם על הזיקית?
הזיקית כשד,  החשיבו את  אמונות  בהרבה   †
כי כשהיו מחזיקים אותה היא היתה מכווצת את 
הבטן, משנה צבע, מתנפחת ומלחששת. במערב 

האמינו שהיא מקללת.
† כשהזיקית מחזרת, הצבע שלה אפור.

כשהזיקית רגועה, הצבע שלה ירוק.
כשהזיקית ישנה, הצבע שלה לבן.

"השטח הירוק מכיל בתוכו בעל חיים שפעם 
היה נפוץ מאוד: צב. בשנים האחרונות אוכלוד
סיית הצּבים התמעטה, והם עלולים להיעלם. 

"הצבים – כמו הזיקיות – צריכים מקומות שק־
טים, שטחים פתוחים. הטרקטורים שמעבדים את 
השטחים מונעים מאוכלוסיית הצבים להתקיים, 

ומה שאני עושה זה להסביר. 
רוצה לגרום לתלמידי הכפר לכבד את  "אני 
בעל החיים הזה, שיכול האריך שנים עד גיל 60.

"ילדים לא מספיק מודעים לכך שכאשר הם 
לא   - בה  פוגעים  בעצם  הם  בר,  חיית  מאמצים 

משנה עד כמה טובות הכוונות שלהם.
"בנוסף, חשוב לזכור שצריך לשמור על השט־
חים הירוקים של הכפר הירוק – או שטחים פתו־

חים בכלל – כי אחרת ייפגע חלק גדול מהגרעין 
של הצבים בגוש דן. ללא צבים המפגשים שלנו 

עם עולם החי לא יהיו אותו דבר".

דברים שלא ידעתם על הצבים
בשדה,  הייחום(  )עונת  באביב  כשהולכים   †
אפשר לשמוע חבטה חזקה, וזה אומר שמתפתח 
סיפור אהבה בין צב לצּבה. דרך החיזור של הצב 
היא... לדפוק את הראש בשריון של הנקבה! מעין 

ריקוד חיזור לצורך הזדווגות.
† היה רעיון להקים בכפר מרכז רבייה לצבים, 

במטרה להחזיר את האוכלוסייה לטבע.
† המקום בכפר שבו תוכלו למצוא הכי הרבה 

צבים הוא... ליד מערת השומרונים!

ידעתם שיש המון זיקיות וצבים בכפר? † קבלו כתבה על הזוחליםלו הייתי צב (או זיקית)
הכפר־ירוקניקים הגאים † פלוס שבעה דברים שאין סיכוי שידעתם עליהם קודם!

טופי הסוסה 
וסייחה באורווה

לזכרם
אסור לנו לשכוח, לא את הנרצחים בשואה ולא את הנופלים במלחמה 

† הטקסים המרגשים בבית הספר עוזרים לנו לזכור

הנציגה 
המדעית שלנו

בניווט  ספרי  הבית  המועדון  נבחרות 
בהישגים  וזכו  ארצית  בתחרות  השתתפו 
מרשימים: נבחרת הבנות של כיתות י' עד 
י"ב זכו במקום הראשון והן אלופות ישראל 

בניווט.
נבחרת הבנות של כיתות ט' זכתה במקום 
השני ונבחרת הבנים של כיתות ט' זכתה במ־

קום השלישי. 
כבר  פועל  לניווט  ספרי  הבית  המועדון 
ארבע שנים. במהלך השנה לומדים התלמידים 
והתלמידות  בשיעורי בחירה כיצד לנווט ומב־
צעים תרגילי ניווט בכפר. כחמישים תלמידים 
משתתפים בפעילות, תחת שרביטם של המא־

מן עודד ורבין ומנהל המועדון עדי גל.

נבחרת הכפר הירוק הגיעה להישגים מרשיד
לחינוך  המינהל  באליפות השחמט שערך  מים 
ספר  בתי  חלק  לוקחים  באליפות  התיישבותי. 

וכפרי נוער מכל הארץ.
נבחרת הכפר הירוק קטפה את המקום הראשון 
בשלוש הקטגוריות המרכזיות: מקום ראשון לח־

טיבת הביניים, מקום ראשון לתיכון ומקום ראשון 
גם בתחרות הכללית. בטקס חלוקת הגביעים זכו 
תלמידי הכפר לשבחים רבים מצד מארגני התח־

רות, כשהמילים "עידן הכפר הירוק" ו"אימפריה" 
חוזרות שוב ושוב.

אין ספק שהישג זה, המצטרף לזכיות בתחרויות 
נוספות שנערכו השנה, מקבע את מעמדו של הכפר 

הירוק כבית ספר מוביל בתחום השחמט.
התלמידים שזיכו אותנו בהישג: מתן פורטנוי, 
טל נרבצביץ, מורן ברזילי, אורי תיבון, שרון זילב־

רהרץ, אלעד בוגומולני, טל עוז ודניאל דנון. 
מורן ברזילי, י"ב/2

מאת שי עזרי
ידיעות הכפר הירוק

מגמת המוזיקה של הכפר הירוק החליטה להד
תמקד השנה בשיריו של סטיבי וונדר. המופע 
שהועלה כלל 12 שירים של וונדר, שבחלק מהם 
השתתפו גם תלמידי כיתות ט', אשר עתידים 

להצטרף למגמה בשנה הבאה.
הערב החל בברכות של אמיר למורים ולתלמי־

דים. אחריו עלה דניאל שינקר, שאמר את מה שכל 
תלמידי המגמה חושבים ומרגישים: "בית ריושקה 

זה הבית השני שלנו, אפילו ישנו בו פעם. 
"אנחנו אוהבים את המקום ובעיקר את המורים 
שמלמדים אותנו בסבבה ויודעים לסלוח לנו על 

הכל". 
בביצוע   ”as" ההופעה עצמה החלה עם השיר 
כל תלמידי המגמה והמשיכה עם שאר השירים, 

בביצועים נהדרים ומרגשים. 
הוא ללא ספק  “אחד ממקורות ההשראה שלי 
סטיבי וונדר”, אמר לנו אמיר, ראש המגמה, אחרי 

המופע. “וונדר הוא גאון מעבר לכל ספק”. 
איזה מוזיקאים בארץ נותנים לך השראה?

"יש המון, ביניהם מתי כספי ושלום חנוך".
עד כמה הנגנים במגמה מקצועיים ומתמיד

דים?
זאת  מהתלהבות.  באה  שמוזיקה  מאמין  "אני 
ולה־ להשקיע  ללמוד,  צריך  כך  ואחר  ההתחלה, 

תאמן". 
אתה עדיין מתרגש כשאתה עולה על הבמה?

"בוודאי, אחרת לא הייתי עולה". 
איך הקהל מגיב לתוכניות 8?

"הקהל אוהב את זה, אנחנו אוהבים את זה. בסך 
הכל זה עושה שמח".

הך בתוף, נגן בגיטרה
אלעד ומיקי לומדים שניהם במגמת המוזיקה. 
אלעד מנגן על תופים ומיקי על גיטרה חשמלית. 

שניהם משקיעים שעות ארוכות בחזרות. 
של  שעות   30 עד  ל־26  להגיע  משתדל  "אני 
יותר  צנוע  מיקי  אלעד.  אומר  בשבוע",  אימון 
ומסתפק בארבע פעמים בשבוע, כל פעם שלוש 

שעות.
האם הייתם מוכנים לחתום על חוזה לשלוש 
שנים, להופיע בכל העולם ולהיות עשירים, בתד

נאי שזה היה עם האנה מונטנה? 
האנה  של  המעריצות   כל  לא.  "ממש  אלעד: 

קטינות וגם זה לא סיגנון המוזיקה שלנו". 
עם איזה נגנים אתם אוהבים לעבוד?

אלעד: "איתי הבסיסט  מכיתה ז', ניב מכיתה י"א 
ונגני הלהקה שלי דקר". 

מיקי: "ג'ניה, כי הוא רציני, אלעד, מאור ושי־
נקר".

האם אתם מתרגשים כאשר אתם עולה לבמה, 
או שזה כבר משהו רגיל?

אלעד: "תמיד יש את ההתרגשות הזו, אבל מת־
רגלים ויודעים לעשות את העבודה".

פרפרים  לי  היו  עולה  כשהייתי  "פעם  מיקי: 

בבטן. היום זה כבר רגיל".
מה סגנון המוזיקה האהוב עליכם?

אלעד: "הכל. החל מרוק עד לפרוגרסיב מטאל. 
חשוב לציין שזה לא כולל קאוורים למיניהם".

מיקי: "רוק, בלוז ופאנק".
האם יש לכם פריטי מזל כלשהם?

אלעד: "יש לי נעליים נוחות ומקלות מועדפים 
לתיפוף".

מיקי: "יש לי את האנשים שאני אוהב, שמחזקים 
אותי".

בעתיד תרצו לעסוק במוזיקה?
אלעד: "לא, אני רוצה להיות מדען טילים. מה 

נראה לך?! כמובן שכן".
מיקי: "הייתי רוצה לעסוק במוזיקה כתחביב. אם 

ארוויח כסף מהמוזיקה שלי, אז ברצון".
מי ההשראה הגדולה שלכם כמוזיקאים?

.RUSH, IRON MAIDEN :אלעד
.PINK FLOYD, GARY MOORE  :מיקי

זה קרה אצלנו

אימפריית ניווט
נבחרת הבנות של בית הספר זכתה באליפות הארץ 

בניווט † אנחנו על המצפן

אימפריית שחמט
נבחרת השחמט של הכפר הירוק קטפה את שלושת המקומות 

הראשונים באליפות הארצית † חייל ירוק מכה חייל לבן

סיסקו, עדי גל והזוכים

דייזי בר אילן ועדי גל עם הנווטות (משמאל) ויקי, ליזה, אנה, תמי, לידיה, איילת, אושרת, 
רלי, הללי, אופיר, סתיו, אלה וגיל 

כפר המוזיקה
השירים היו של סטיבי וונדר, הנגנים והזמרים היו שלנו 

† המופע של מגמת המוזיקה היה וונדרפול

" רוצים להיות מדעני טילים". נראה לכם?
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ביקורת סרטים 

אקס־מן המקור: וולברין
תקציר העלילה: הסרט מציג את סיפורו של 
המוטנט לוגאן )וולברין( ומערכת היחסים שלו 

 .X עם חברי צוות
־במהלך הסרט מתעוררים אצל וולברין זיכרו

נות רדומים מימיו בצוות, ימים שבהם השתתף 
אחרים  ומוטנטים  הוא  שבו  סודי,  צבאי  בניסוי 

שימשו כשפני ניסיונות.
אתם נתתם: 3.5/5, מבדר. 

אני נותן: 1.5/5 פחח...
ביקורות: העלילה והתסריט רחוקים מלהיות 
מקוריים ומרגשים, כמרחק וולברין מסכין גילוח. 
עתיר בקלישאות ובאירועים לא הגיוניים, הסרט 
נראה כאילו מישהו עקר חלקים נרחבים ממיגוון 
האחרונים  הקיצים  של  הרדודים  האקשן  סרטי 
ונלעג  משמעות  חסר  קולאז’  מהם  הרכיב  ואז 

בעליל. 
אפילו האקשן בסרט, כביכול המעלה הגדולה 

שלו, מנופח באופן מוגזם, חסר אופי ומזוייף.

הזדמנות אחרונה לאהבה
תקציר העלילה: הארווי שיין, כותב ג'ינגלים 
שלו  הבוס  יצירה.  למשבר  נקלע  אמריקאי, 

מעניק לו הזדמנות אחרונה לחזור לעצמו. 
שיין יוצא לחופשה בעקבות החתונה של בתו 
בלונדון. אלא ששם הוא מגלה הפתעה לא נעימה 
- בתו בחרה באביה החורג לצעוד איתה לחופה. 
־בכעס רב הוא עוזב את המקום בחזרה לשדה הת

עופה, שם הוא פוגש בבחורה בשם קייט. 
אתם נתתם: 4.5/5, טוב מאוד.

אני נותן: 3.5, ממוצע.
ביקורות: אין מה לעשות - כל הסיפור הוא 
בבנאליות.  ספוג  הסרט  גדולה.  אחת  קלישאה 

־נראה כי יש בו קמצוץ מכל עלילת סרט שנע
שה אי פעם, המתארת מפגש רנדומלי שמתפתח 

לרומן בין שתי דמויות. 
־אין כאן שמץ של חדשנות. למזלו, הסרט מת
־ברך בצוות שחקנים מוכשר במיוחד )דסטין הופ

מן ואמה תומפסון(, המפיח חיים בדמויות ומעניק 
להן את הייחודיות שהתסריט נכשל בלתת. 

מלאכים ושדים
תקציר העלילה: הסרט עוקב אחר הדוקטור 

דהמפורסם לסימבולוגיה )חקר הסמלים( - לנג
דון, הנקרא על ידי הוותיקן בכבודו ובעצמו, 

דלפענח סידרת רציחות של קרדינלים המועמ
דים לכס האפיפיורות. 

את האחריות לרציחות לוקח על עצמו ארגון 
העתיק, האוייב מספר אחד של הוותיקן, שבשם 
בשוויץ  הגדול  החלקיקים  ממאיץ  גנב  המדע 

־)שטרם השמיד את היקום( אנטי־חומר, כדי לפו
צץ אותו אי שם בוותיקן ולהשמיד את הכנסייה 

הקתולית באופן סופי. 
אתם נתתם: 4/5, מעניין.

אני נותן: 2/5, חלש. 
עומק  חסרות  בדמויות  רווי  הסרט  ביקורות: 
תפקידה  שתכלית  זורר,  איילת  של  )במיוחד 
תמה בדקה השלישית(, מקפץ במהירות מאירוע 
לאירוע ללא אזהרה, ומתעכב על דיונים ארוכים 
ומייגעים, הנוגעים יותר בחשיפה היסטורית לא 

מדוייקת מאשר בהתקדמות העלילה. 
בדומה לשיעור היסטוריה ארוך במיוחד )140 
נקבעו  כבר  הסרט  של  התוצאות  כל  דקות(, 
מראש וכולם מודעים היטב לאופן שבו הוא הולך 
להיגמר - מה שהופך את ה"טוויסטים" ו"רגעי 

־המתח" הרבים בו ללא יותר מנפיחות בלתי רצו
ניות של תלמידים באמצע ההסבר של המורה. 

שוב בן 17
תקציר העלילה: מייק לא מרוצה מחייו. הוא 
מהלך  את  ולשנות  התיכון  לגיל  לחזור  חולם 
חייו, ואכן מקבל את ההזדמנות לחזור להיות 

בן 17. 
אתן נתתן: 5/5, "הורס" )לא הבנתי אם אתן 

מתכוונת לסרט או לזאק אפרון!( .
אז אולי  נותן: לא מזיק. אם אתה בחור,  אני 

עדיף שלא. 
ביקורות: לסרט נשלחתי על ידי מספר גדול 
של נשים מטווח גילים רחב יותר משדמיינתי. 

לפני שה עוד  ידעתי את דעתי עליו  ־והאמת, 
־תיישבתי באולם )שהיה מלא עד אפס מקום בנ

שים מכל הגילים(. 
מהז'אנר,  אחרים  סרטים  של  לעיסה  בהיותו 
העלילה כמובן צפויה באופן מגוחך. אך היא לא 
חוסכת בסצינות כיפיות ובדיאלוגים משעשעים, 
המאפיינים סרטי קומדיה מסוג זה, מה שהופך 

את הסרט למבדר וקליל. 

סטארטרק
מסי אחד  בראשית;  העלילה:  דתקציר 

ביותר  המפורסמים  הבדיוני,  המדע  פורי 
בהיסטוריה. 

הסרט מתאר את סיפור מסעו של צוות של 
צעירים על סיפונה של ספינת החלל. הצעירים 

־לא יכלו להיות שונים יותר זה מזה, ובמסעם לה
בין מהי מטרתם בחיים, הם הופכים למתחרים 

מתריסים ויעשו הכל כדי להיות חלק מהצוות 
שייצא למסע. 

אתם נתתם: 5/5, מצויין.
אני נותן: 4/5, מעניין ומפתיע.

־ביקורות: נכנסתי לסרט עם גבה מורמת. צי
 Wannabe Star פיתי לעוד סרט מדע בדיוני
Wars. אבל טעיתי. הסרט הזה הוא כל מה שמ־
Star Wars ציפו, רצו וקיוו, שיהיו שלו־  עריצי
שת הסרטים האחרונים בסידרה הקלאסית, אך 

התאכזבו בסוף. 
הוא כתוב במקצועיות יחסית )יש קצת בעיה 
עם יותר מידי צירופי מקרים בעלילה(, מעוצב 
להפליא ומעוטר באקשן משובח. סטאר טרק הוא 
ללא ספק סרט החלל הטוב ביותר מזה לפחות 

שני עשורים. 

 הקיץ מתקרב, ואיתו הסיפתח של עונת שוברי הקופות וסרטי האקשן † אין לי יותר מדי
 מילים טובות עליהם, אבל יש קרן אור קטנה אחת בחשיכה

 מה נסגר עם 
איילת זורר?

 מה נסגר עם 
איילת זורר?

ממוצע... מזל שיש את הופמן

פחחח... מוטנטים

לא מזיק... למי התכוונתן

חלש... איילת שלנו

מאתרועי לדר
ידיעות הכפר הירוק

בכפר  ועובד  תלמיד  כל  נדרש  בשנה  פעם 
הירוק להביע את דעתו על המקום בעזרת דף 
משוב מיוחד. הדף הזה מאפשר להנהלת בית 
הספר לדעת מה מטריד את הנמצאים בכפר 

ומה צריך ואפשר לשפר.
"המטרה היא לעצור את כל העשייה פעם אחת 

־בשנה ולעבור בקרב כל אנשי הכפר, החל מתל
מידים ועד לעובדים, כדי לשאול אותם איך הם 

־מרגישים ומה הם היו רוצים לשפר", אומר המ
נהל ד"ר קובי נווה )סיסקו(. "המטרה הסופית היא 
להשיג שיפור בכל התחומים. זה נותן הזדמנות 

לאנשים להשתתף בהנהלת הכפר".

לא הכל ירוק
דתוצאות הסקר מנותחות על ידי איש מק

לחוברת עבת כרס שנקראת  ומעובדות  צוע 
"משוב הכפר". 

סיסקו מוציא את החוברת האחרונה ממגירת 
97% מהמ־ הנתונים: ושולף ממנה את   שולחנו 

שיבים גאים להיות תלמידים בכפר הירוק, 94% 
חשים ביטחון בכפר ו־98% מרוצים מהכפר. רוב 
אנשי הצוות זוכים להערכה גבוהה מאוד, ואלה 

שלא, טוען סיסקו, "מטופלים". 
־אבל לא הכל ירוק. "יש אי שביעות רצון מו

בהקת ולא מוסברת מחדר האוכל", מודה המנהל. 

"אני לא מבין את זה. אני אוכל את האוכל הזה 
כבר ארבעים שנה והוא מגוון מאוד".

חשוב לציין כי אין זאת הפעם הראשונה בה 
שזהו  מסתבר  האוכל.  חדר  נגד  תלונות  עולות 

־נושא שדנים בו כבר שנים, אך הכפר מסרב לש
נות את המצב הקיים בטענה שהתלונות חסרות 

בסיס. 
"כל אורח שמגיע מתפעל מהאוכל", מגן סיסקו 
על המטבח, "יש הורים שמגיעים לכאן במיוחד 
באופן קבוע, על מנת לבדוק טענות אלו ומבינים 

כי התלונות של ילדיהם אינן הגיוניות".
אז מהיכן נובעת הביקורת?

־"אני יכול להסביר את זה רק על ידי כך שה
זאת  להסביר  אפשר  איך  מפונקים.  מתלוננים 
אחרת? הביקורת נעוצה בגורם פסיכולוגי. אם זה 

לא האוכל של אמא אז זה לא טוב!".  
ביקשתי לשמוע מהתלמידים עצמם מה מפריע 
להם כל כך בנושא האוכל. רבים מאלה ששאלתי 

־התלוננו על סלטים שטובעים בשמן, עודף במא
כלים מטוגנים ורמת ניקיון בלתי מספקת בחדר 

האוכל. 

רק כן ולא
דהטענות הללו לא באות לידי ביטוי בשא

לון, שמתייחס רק לשאלה אם המשיב מרוצה 
מחדר האוכל או לא. כך, אגב, גם לגבי שאר 
השאלות בסקר: תשובות של כן או לא, ללא 

אפשרות לפרט ולהוסיף מידע.

מתעקש  אינדיקציה",  נותנות  כן  "השאלות 
סיסקו. "הן מתייחסות לכל הנושאים בכפר ויש 

חלק מילולי שנותן לנו הרבה מידע". 
הוא  סיסקו  מתייחס  אליו  המילולי"  "החלק 
בעצם מספר שורות, הממוקמות בתחתית הדף 

יכולים המשי זה  ־האחרון של השאלון. במקום 
בים לכתוב ככל העולה על רוחם. "כל האמירות 

־מהחלק המילולי מתקבלות כמו שהן ולא מצונז
רות", מסביר סיסקו, "ודרכן אנחנו מקבלים הרבה 

מידע על הכפר".
אך האם זה מספיק? "לא ניתן להגיד את כל 
שלושה  באמצעות  רק  להגיד  שצריך  הדברים 
בכפר.  מורה  טוענת  השאלון",  בסוף  משפטים 
"המשוב בבסיסו אינו יעיל בצורה הזאת. גם שאר 

השאלות צריכות להיות יותר מרחיבות".
השאלון מתייחס לתחומים רבים בכפר, אך גם 
מתעלם מלא מעט. כך למשל אין בו התייחסות 
לדעת  המשק.  בעבודת  התלמיד  שילוב  לנושא 

סיסקו הנושא הזה אינו מהותי כיום. 
"אם היו מעבירים את המשוב הזה לפני כמה 
עשורים, כשההוויה בכפר הירוק היתה מבוססת 
בעיקר על העבודה, השאלה הזאת היתה חשובה. 

כיום זה כבר לא כך". 
מה עושים עם המשוב? האם באמת משנים 

משהו בהתאם לממצאים העולים ממנו?
לגבי  התלמידים  במועצת  דיון  "היה  סיסקו: 
למשל,  שינויים.  עשינו  וכבר  המשוב,  תוצאות 

־תלמידים התלוננו על כך שאין מראות בשירו
תים, אז מיד תלינו מראות".

מאת שי עזרי
ידיעות הכפר הירוק

גל קלה הגיע לכפר הירוק בכיתה י' כתלמיד 
דחוץ. בכיתה י"ב עבר להיות פנימיסט, ולא

לימודיו החליט שהוא רוצה  חר שסיים את 
לתרום למקום באמצעות שנת שירות בכפר. 
היום הוא כבר יודע שיחזור לכאן גם אחרי 

הצבא. 
־שנת השירות של גל כללה הדרכה של קבו

ז'( ועזרה לו להחליט על המשך  צה ה' )כיתה 
מהצבא.  השיחרור  אחרי  בכפר  מדריך  דרכו: 
"אני אוהב את הצוות, שתמיד עוזר ותומך. זה 
בהחלט אחד הדברים שגורמים לי לרצות לחזור 

הנה כמדריך".
מה גרם לך להגיע הנה מלכתחילה?

"אני בן אדם שמאוד מחובר לטבע, הכפר הוא 
מקום מאוד פסטורלי וזה מה שמשך אותי".

למה החלטת לעשות שנת שירות בכפר?
גם  מקרה,  בכל  עושה  הייתי  שירות  "שנת 
אם זה היה במקום אחר. אבל בגלל שאני כל כך 
מחובר לכפר רציתי להקדיש את השנה הזאת 
למקום בו גדלתי והתחנכתי, לתרום לו ולתת 

בחזרה קצת ממה שקיבלתי".
להדרכת  מעבר  בכפר,  שלך  העבודה  מה 

הילדים?
"אני סדרן עבודה. אני מטפל בכל הבעיות 

שקשורות לעבודה במשק. בנוסף, משום שאני 
מכיר היטב את העבודה ברפת, יש ימים בהם 

אני מחליף את דני ורפאל".
כתלמיד  אותך  שהכירו  החניכים  איך 

מתייחסים אליך עכשיו, כשאתה מדריך?
"בתחילת השנה כולם הופתעו והתייחסו אליי 
כאל גל החניך ולא כאל גל השינשין. אבל לאט 
לאט הם הבינו שאפשר לצחוק איתי ברמה של 

חברים אבל צריך לשים גבול. 
"אני מגדיר את עצמי כחבר שמציב גבולות. 
היום מכבדים אותי יותר, מדברים לידי בצורה 

מכובדת, זוכרים שאני איש צוות ולא רק חבר.
קבוצה  לי  שיש  לציין  חייב  אני  "לסיום 
מדהימה, עם חניכים שאני מאוד אוהב ומעריך. 

ילדים מקסימים אחד אחד".

הכפר צולע על קיבתו
 מה הכי מטריד את תלמידי הכפר הירוק? האוכל † כך לפחות עולה )שוב( מהמשוב השנתי † המנהל סיסקו חושב 

שמדובר בסתם פינוק † התלמידים חושבים שמדובר בסתם סלטים † ואני חושב: שאלה יהיו הצרות שלנו

"יש אי שביעות רצון 
מובהקת ולא מוסברת 
 מחדר האוכל. אני לא 
 מבין את זה. אני אוכל 

את האוכל הזה כבר 40 
שנה, והוא מגוון מאוד"

"היה דיון במועצת 
התלמידים לגבי תוצאות 

המשוב, וכבר עשינו 
שינויים. למשל, תלמידים 

 התלוננו על כך שאין 
 מראות בשירותים, אז 

מיד תלינו מראות"

 "לתת בחזרה קצת 
ממה שקיבלתי"

 בסיום לימודיו בכפר החליט גל קלה להישאר 
 לשנת שירות, והוא כבר יודע שיחזור להדריך כאן 

גם אחרי הצבא † בא מאהבה

מראה לנו את הזנב שלו. אחד מ־250 שמסתובבים בכפר

לפני כשנתיים הופק במגמה סרטו של גל 
מושאילוב, "דרך ללא מוצא".

־השנה נשלח הסרט לתחרות "מרד הנעו
־רים" של עיריית חיפה, הרשות למלחמה בס

לבטיחות  הלאומית  והרשות  ואלכוהול  מים 
בדרכים.

בקטיגוריית  הראשון  במקום  זכה  הסרט 

סרטים עלילתיים. ב־10 ביוני התקיים טקס 
בסינמטק  הוקרן  והסרט  הפרסים,  הענקת 

חיפה.
מרדוש בן לולו, רכז המגמה בשנים אלו: 
למגמה.  ובעיקר  לכפר  גאווה  מרגיש  "אני 
מעי־  שעות העבודה הרבות שהושקעו בסרט

דות על התוצאה".

מגמת קולנוע גאה להקרין

טווסים 
בינינו

קלה.
גם חבר



ידיעות הכפר הירוק - �1�1 - ידיעות הכפר הירוק

מאת ויקי פולארק ותמי יעקבי
ידיעות הכפר הירוק

תארו לכם עולם ללא לייזר. לא מרגש אתכם במיוחד, נכון? זאת משום שאינכם 
יודעים עד כמה חייכם מושפעים מהלייזר וכמה מכשירים יומיומיים תלויים בו.

מדפסות, דיסקים, קופות רושמות - אלה הם רק חלק מהמכשירים הרבים שעושים 
שימוש בלייזר. כמובן שאפשר לחיות בלעדיהם, אבל החיים יהיו הרבה פחות נוחים.

לאחרונה יצאה כיתה י'/2, יחד עם המורה לפיזיקה ולדימיר, לאוניברסיטה העברית 
בירושלים, ליום הרצאות בנושא הלייזר.

את ההרצאות העבירו חיילי תלפיות, שהסבירו לנו גם את ההיבטים הפיזיקליים של הקרן 
־וגם את השימושים היומיומיים שעושה בה הצבא. התברר שהלייזר חיוני ביותר גם לביטחו

ננו והוא משמש, בין השאר, במערכת משוכללת לניטרול טילים שנקראת "נאוטילוס".
בנוסף גילינו כי התקשורת העולמית מתבססת גם היא על הלייזר - אור העובר דרך 

סיבים אופטיים בין יבשות, ובלעדיו, לא היינו יכולים לדבר עם הדוד מאמריקה.
־תחום נוסף הקשור ללייזר הוא ההולוגרמות. כן, ההולוגרמות שבמשך שנים נחשבו לפנ
טזיה פרועה של סרטי מדע בדיוני, מיוצרות ומשמשות כיום בחיי היומיום, בזכות הלייזר. 

כך בעצם קיבלנו מושג עד כמה הקרן הזעירה, שאחינו הקטנים נהנים להשתמש בה 
למטרות חירפון, היא בעלת שימושים רבים וחשובים. עברנו חוויה מהנה ומעשירה, 

ונחשפנו לתחום שלא הכרנו לפני כן.

מאת רן כץ, ז'/7
ידיעות הכפר הירוק

באוניברסיטת  שנלמד  אומר  בדיוק  זה  מה 
תל אביב? מה אנחנו יודעים על כך? מה הולך 

להיות שם? איך נסתדר עם ה"גדולים"? 
זה מה שחשבנו, תלמידי מסלול המנהיגות של 

ללמוד  הולכים  שאנו  לנו  כשהודיעו  ז',  שיכבת 
באוניברסיטה.

־לא ידענו מי יהיו המרצים שלנו, לא היינו בטו
חים מה נלמד, לא ידענו בכלל אם החומר יהיה 
יותר.  הרבה  משעמם  יותר,  קשה  יותר,  מתקדם 
וכשלא יודעים חוששים. אבל כל החששות הללו 

נעלמו אחרי הפגישה הראשונה באוניברסיטה.
לתוך  הישר  להיכנס  בציפייה  למקום  הגענו 

הבניין ולהתחיל ללמוד. אך התוכנית היתה שונה. 
־במקום לומר לנו להוציא כלי כתיבה ודפים ולה

תחיל לרשום, לקחו אותנו לגן החיות שבמיתחם 
האוניברסיטה. 

ואפילו  עטלפים  תנים,  בר,  חזירי  שם  ראינו 
חיה מוזרה ומצחיקה שנראתה כמו כלב צ'יוואווה 
רק יותר ננסית. הסתובבנו לנו בגן במשך שעה 
והקשבנו להסברים המעניינים של המדריכה. רק 

־בתום הסיור הכניסו אותנו סוף סוף לבניין הלימו
דים ושיעורנו הראשון החל.

''מיהו ישראלי?'', ולמרבה  נושא השיעור היה 
הפלא הוא היה מרתק וגרם לנו לרצות להמשיך 
למדנו  הבאים  בשיעורים  שם.  לשיעורים  ולבוא 

־דברים חדשים ומרתקים ונהנינו לא רק מהלימו
דים אלא גם מעצם היציאה משיגרת הלימודים 

הרגילה של הכפר הירוק.

מאת ישראל פקר, י"א/1
"ידיעות הכפר הירוק"

לדורות  מחר  זה  את  יחזירו  היום,  "אלו שקיבלו 
הבאים" - זוהי תמצית מקומה ותפקידה של ועדת 

הבוגרים בכפר על פי ויקטוריה.
ויקטוריה  את  לשיחה  תפס  הירוק"  הכפר  "ידיעות 
רודנב, הקב"סית שלנו, אשר מלווה את ועדת הבוגרים 

של הכפר.
מהו תפקידך בוועדת הבוגרים?

"אני מלווה את ועדת הבוגרים כבר 18 שנה, והייתי 
מנהל  היה  סיסקו, שבזמנו  עם  ביחד  הוועדה  ממקימי 

הפנימייה. הוא זה שהזמין אותי להצטרף אליו. 
"סיסקו ואני הסכמנו להצעה של תלמידי י"א-י"ב, 
להקים איזשהו גוף עצמאי של תלמידים, שיוכלו לקחת 
על עצמם טיפול בבעיות קליטה, אשר היו עניין חשוב 
בכפר. לאחר מכן החלטנו ביחד לקרוא לגוף הזה ועדת 
בוגרים. כיום, סיסקו מלווה את מועצת הנוער הכלל 
שנים  כבר  הבוגרים  ועדת  את  מלווה  ואני  כפרית, 

רבות".
מהו תפקיד הוועדה בכפר?

־"התפקיד העיקר הוא קליטה של ילדים חדשים וני

סיון להיות אוזן קשבת לכל דורש".
איך את מגדירה את התפקיד שלך בוועדה?

הוא  שלי  התפקיד  היום,  זה  את  רואה  שאני  "איך 
בעצם להיות אחת מחברי הוועדה, ולכל אחד מחברי 
־ועדת הבוגרים יש תפקיד משלו ואחריות משלו. הת

פקיד שלי הוא לשמור על התחדשות הוועדה כל שנה. 
בנוסף, לתת לכל ילד בוועדה, בין אם הוא חדש או ותיק, 
לגלות ולפתח אצלו את תכונות המנהיגות ואת הרצון 

לתרום מתוך אחריות אישית".
לאלו גילים מיועדת ועדת הבוגרים?

"לפי המסורת, חברים חדשים מתוספים לוועדה בסוף 
־כיתה י'. הם מתחילים לעבוד בעצם בכיתה י"א, ועוב

דים עם הוועדה במשך שנתיים, במהלך י"א־י"ב. 
־"המבחן הראשון, והכי חשוב שלנו, הוא הקליטה בת
־חילת שנה. במהלך הקליטה אנחנו מקבלים את התלמי

דים, מספקים להם את כל המידע על הכפר, עוזרים להם 
להתאקלם ובעיקר מספרים להם כמה כיף וטוב כאן".
דלסיכום, ויקטוריה, מה היית רוצה להעביר לתל

מידים בעניין הוועדה?
לדעת  הוא  להעביר  רוצה  שהייתי  העיקרי  "הדבר 
לתת וללמוד לקבל מהצד השני, ושזה לא ייגמר - אלו 

שקיבלו היום, יחזירו את זה מחר לדורות הבאים".

תלמידי כיתה ז' החלו ללמוד באוניברסיטת תל אביב, וגילו שהשד האקדמי אינו נורא כל כך

בייבי סטודנטים

תקשורת בין יבשתית, מערכת לניטרול טילים וגם 
קופות רושמות ודיסקים † לא תאמינו כמה מכשירים 

מבוססים על קרן הלייזר

קרן היסוד "לדעת לתת, ללמוד לקבל"
הקב"סית ויקטוריה רודנב, שמלווה את ועדת הבוגרים כבר 18 שנה, 

מסבירה את מעגל הנתינה והקבלה במסגרת פעילות הוועדה

מאת דור מלכא וענבר הלביא ז'/7      
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אנו, תלמידי ז'/1, עברנו במהלך השנה חוויה 
מדהימה, בזכותם של מתנדבים מבית המשפט 

דהמחוזי בפתח תקווה, שפתחו בפנינו דלת לנע
שה בעולם המשפט.

־מידי שבוע הגיעו אלינו לכיתה עורכי דין, שו
פטים, תובעים וסניגורים, וסיפרו לנו על המתרחש 
בבית המשפט. כך זכינו להכיר מקרוב את האנשים 
שמעורבים במשפטים המתרחשים מידי יום בארץ. 
חוץ מהרצאות מעניינות כלל הקורס שלנו גם 
ביקור בבית הספר למשמר בתי הסוהר, בו מכשירים 

־סוהרים למנוע אלימות של נאשמים ובני משפחו
תיהם בבתי המשפט.

המבויים  המשפט  היה  שבקצפת  הדובדבן  אבל 
־שהתקיים בסוף הקורס. לקראת המשפט הציגו בפ

נינו המדריכים אירוע משפטי וחילקו לנו תפקידים 
של תובעים, סניגורים, שופטים ועוד. ערכנו בכיתה 

־כמה חזרות וביום המיועד נסענו לבית המשפט המ
חוזי בפתח תקווה.

־אחרי שסיירנו במקום, שמענו הסברים על המ
תרחש באולמות המשפט ואף זכינו להיות נוכחים 
במשפט אמיתי, החל המשפט שלנו. כל אחד מאיתנו 

־קיבל בגדים בהתאם לתפקידו: גלימות, מדי שומ
רים, חליפות ועוד. 

לבושים ו"בעלי תפקידים" חדשים נכנסנו לאולם 
נרגשים מאוד ולמשך שעתיים הפך כל אחד מאיתנו 

לשופט, סניגור, קטגור ועוד. 
של  הכפיים  ממחיאות  מאוד  מאוד  התרגשנו 
הזילו  שאף  בקהל  היו  באולם.  שנכח  הרב  הקהל 
דמעה )למרות שניסו להסתיר זאת(, הדבר הוכיח 
לנו שהשמיים הם הגבול . תודה  לכל עובדי בית 

המשפט המחוזי.  

 וגם על דוכן השופטים, מתחת לגלימות התובעים וליד שולחנה של הסניגוריה † למשך שעתיים 
הפכו תלמידי ז'/1 לשחקנים הראשיים במשפט שסיכם שנה שלמה של לימודים

על ספסל הנאשמים: כיתה ז'על ספסל הנאשמים: כיתה ז'

הדובדבן שבקצפת: משפט מבוים בבית המשפט המחוזי בפתח תקוה

אם יש לכם פנאי 

 רופא אומר לאשה שיש לה שישה חודשים 
לחיות. "יש משהו שאני יכולה לעשות?", היא 

שואלת.
"כן, יש, "הרופא עונה, "את יכולה להתחתן 

עם רואה חשבון, שמתמחה במיסים".
מחלתי?",  על  להתגבר  לי  יעזור  זה  "איך 

שואלת האשה.
"אה , זה לא יעזור לך בעניין המחלה", אומר 
הרופא, "אבל ששת החודשים האלה ייראו לך 

כמו נצח".

 גברת פרקר מוזמנת להשתתף בחבר מו־

שבעים, אבל מבקשת להשתחרר משום שאינה 
מאמינה בעונש מוות. 

הסניגור הציבורי אומר: "אבל גברתי, זה לא 
תובעת  אשה  אזרחית.  תביעה  זו  רצח.  משפט 
בהימורים  שהפסיד  מכיוון  לשעבר,  בעלה  את 
25,000 דולר, שאותם הבטיח להוציא על שיפוץ 

חדר השירותים לכבוד יום ההולדת שלה".
פרקר,  גברת  אומרת  אשתתף",  אני  "בסדר, 

"יכול להיות שאני לא נגד עונש המוות". 
ליקטה: אלינור, ח'/2

הבדיחות לקוחות מהספר: אפלטון ואתון 
נכנסים לבר.

נראה אתכם
תגידו 8 פעמים רצופות: "תטאטא את התא לאט לאט".

תגידו 15 פעמים רצופות: "את המילה: בחלקלקות".
תגידו 10 פעמים רצופות: "גנן גידל דגן בגן, דגן גדול גדל בגן".

תגידו 10 פעמים רצופות: "נחש נשך נחש".
תגידו 10 פעמים רצופות: "גילה גיל גלגלה גלגל לגלגל שבגליל".
תגידו 8 פעמים רצופות: "שש שמשות משושות משוחות בששר".

תגידו 6 פעמים רצופות: "צרצר יוצר צייר ציור וצר צורה באבן צור".
תגידו 12 פעמים רצופות: "בקבוק בלי פקק מפוקק".

תגידו 10 פעמים: "דג דגדג דג שדגדג את הדג".

בדיחות

תפזורת

מחסן מילים:
התעמלות קרקע, קורה, מכשירים, טבעות, תליית און, סולם, רלווה, הרמה, עטלף, ארגז, 
קפצית, ספסל, מקפצה, שלב, דרגה, פליקפלק, שפגט, הקפצה, מזרון, לאומי, קשה, סלטה, 

גלגול, עמידת ראש, מתיחה 

 כתבי
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 הכפר
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 מאחלים

קיץ נעים 

לכל 
התלמידים 
ולמסיימים 
י"ב



 ידיעות
הכפר הירוק כפר חלב ודבש

מאת אור הררי, ח'/2
"ידיעות הכפר הירוק"

הטקס המרכזי של שבועות נפתח בריקוד 
סולו נפלא של אחת מתלמידות הכפר, בליווי 

דשירה של תלמידה נוספת, ולאחר נאום הפ
תיחה של מנהל הכפר ד"ר קובי נווה.

נגינה,  שירה,  מהופעות  מורכב  היה  הטקס 
המזמ בין  בכפר.  שונים  ענפים  והצגת  ־ריקוד, 

רים היו להקת הזמר המצויינת של הכפר, וילדי 
המשפחתונים שהציגו קטע זימרה וריקוד מתוק 

מה סוערות  כפיים  למחיאות  שזכה  ־במיוחד, 
קהל.

־תלמידי בית הספר הופיעו בנגינה על גיט

־רות, תופים, קלידים וכלי נשיפה, וילדי המש
פחתונים על דרבוקות. חברי להקת המחול של 
הכפר הופיעו בשני ריקודים מקצועיים, שהיה 

ברור מהם כמה נהנים הרקדנים לרקוד. 
אורווה,  בהם  בכפר,  השונים  הענפים  הצגת 
לול, חדר אוכל ועוד, היתה מצחיקה ומפתיעה 
השלטים  התלבושות,  בגלל  מחדש  פעם  בכל 
שהועלו  סוס  או  עגל  והבונוס...  המושקעים, 

לבמה, או שולחן ושני סועדים על משטח נייד. 
חבורת הזמר חתמה את הטקס בהימנון הכפר 
הירוק. עם הפזמון עלו כל המשתתפים לבמה, 
רקדו, שרו, וסיימו את ההופעה עם הרבה חום, 

אהבה וטעם של עוד.
זה היה חג שבועות שמח!

טקס שבועות מקסים הביא לידי ביטוי את ייחודו של הכפר על 
הענפים החקלאיים שבו † והיו גם זמרים, רקדנים והרבה אהבה

מערכת ידיעותיכון  
מאחלת מזל טוב 
לרגל שנת ה־60 

לכפר הירוק


