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מאת לאוניד גנקין, י"ב/1
| "ידיעות הכפר הירוק"

־מחנה בינלאומי לנוער, בנושאי אקולוגיה ומ
נהיגות סביבתית, התקיים בכפר הירוק במהלך 

חופשת הקיץ.
־מדובר ביוזמה חדשה של חברי מועצת התלמי

דים בכפר, שהפכה למחנה הראשון מסוגו בארץ, 
־וייתכן שגם בעולם. המחנה נמשך שבוע, ורובו תו

כנן ונוהל על ידי תלמידי הכפר. לשמחתי, יצא לי 
לקחת חלק בפעילויות.

משלחות  בפנימייה  התארחו  המחנה  במסגרת 
הולנד,  קוריאה,  דרום  גרמניה,  מדינות:  מחמש 

־טייוואן ופולין. היתה בו, כמובן, גם קבוצה ישרא
לית של כ־25 מתלמידי הכפר, שגם הם התארחו 

־בפנימייה וליוו את המשלחות מחו"ל בכל הפעי
לויות. 

פעי של  עשיר  מיגוון  כללה  המחנה  ־תוכנית 
לויות: סיור בכפר, הרצאות במרכז רבין, סיורים 
בירושלים ובתל אביב, אירוח בבתי משפחות, ערב 

דיסקו ועוד.
־במהלך הסיור בירושלים ביקרו המשלחות במו

זיאון יד ושם ומאוד התרשמו. לאחר מכן, המשכנו 
העתיקה,  ירושלים  של  השונים  ברובעים  לסיור 

ובכותל המערבי. 
־הסיור בתל אביב כלל דילוגים בין אתרים מר

כזיים בעיר, כמו שוק הכרמל, דיזינגוף סנטר, חוף 
הים וכו'.

בסוף השבוע התארחו התלמידים מחו"ל בבתי 
איפשר  זה  הישראלית.  הקבוצה  של  המשפחות 

־להם להכיר לא רק את הארץ, אלא גם את האנ
שים שלה, ולהתחבר יותר למשפחות התלמידים. 
רוב האורחים נסעו עם המארחים שלהם לקיסריה 

וטיילו שם.
באחד מהימים התקיים במחנה ערב חגיגי, שבו 
נכחו מנכ"ל משרד החינוך וכן נציגים משגרירויות 
של מספר מדינות. כל משלחת הופיעה עם ביצוע 

של ריקוד או שיר עממי.
־חברי המשלחות מאוד התרשמו והתלהבו מדב

רים שנראים לנו רגילים, ושאנחנו אפילו לא שמים 
לב אליהם. הם התלהבו משוק הכרמל ומהחנויות 
הרועשות שבו, מחוף הים של תל אביב, מהכפר 

־הירוק שלנו עם השטחים הענקיים והאווירה הפ
סטורלית. 

באופן כללי, האווירה במחנה היתה מאוד חיובית 
ומגבשת, ולכן תלמידים ממדינות שונות התחברו 

־במהרה. גם אנחנו, הישראלים, הצלחנו ליצור קש
רים הדוקים עם תלמידים רבים ממדינות שונות, 
וחלקם מקווים לבוא לבקר שוב בקרוב. גם חלק 
מהישראלים מתכננים לבקר בעתיד את חבריהם 

החדשים מחו"ל. 
סיום.  ערב  התקיים  המחנה  של  האחרון  ביום 

־במהלכו הקריא אלירן דרויזן, י' מנהיגות, את הע
צומה, שעליה חתמו כל משתתפי המחנה ושלפיה 
הבינלאומיים  הקשרים  את  להדק  מתחייבים  אנו 

וליצור מנהיגות סביבתית ברחבי העולם.
לדעתי, המחנה היה מוצלח. אני מקווה, שהוא 

־היה הראשון במסורת שתימשך לאורך שנים, ושב
־שנה הבאה יוזמנו משלחות ממדינות נוספות לת

קופת זמן ארוכה יותר.

 מאת אווה לנצמן, ט'/2, 
ושי עזרי, י"א/6

| "ידיעות הכפר הירוק"
מורים  ועוד  הירוק,  הכפר  תלמידי   1,200
ואורחים, התקבצו ובאו לקבל את פניו של נשיא 

המדינה, שמעון פרס.
היה זה ב־24.9.2009. הנשיא הוזמן לכאן על ידי 

ורדה קרין, מרכזת חגיגות 60 שנה לכפר הירוק.
לתפארת  מהודרים  בלבן,  לבושים  היו  כולם 
וההתרגשות רק גוברת. עומדים דום, בוהים לעבר 
הנשיא  כבוד  נכנס  החצוצרה  תרועת  עם  הדלת. 
לחדר האוכל המרכזי, מלווה בפמלייתו. הוא עובר 
בין התלמידים, וברי המזל זוכים ללחיצת היד שלו. 
לאחר מכן תופס פרס את מקומו לצד ד"ר קובי 
מנכ"ל   - שמואלי  אליעזר  הכפר,  מנהל   - נווה 

־משרד החינוך לשעבר, ודוד איסקוב - יו"ר מוע
צת התלמידים. על הבמה ניגן ההרכב הייצוגי של 
הכפר ממגמת המוזיקה, ואחריו עלתה לשיר חבורת 

הזמר.
"כבוד נשיא המדינה, מר שמעון פרס, ברוך בואך 
לכפר הירוק. מכבדים אנו אותך במעמד הזה ומודים 
לך על קבלת ההזמנה. כבוד הוא לנו לארח אותך", 
כך פתח ואמר בוגר הכפר הירוק, עדי אלדר, שהוא 

־גם ראש עיריית כרמיאל ומכהן כיו"ר מועצת המ
נהלים של הכפר הירוק. 

"הכפר הירוק, מבחינתנו, היה יותר מבית. היתה 
בוגר  הייתי  שכן  הזה,  במקום  להתחנך  הזכות  לי 
הזו עמדו לא מעט  אז, על הבמה  וכבר  ז',  מחזור 
אנשים והמקום כלל לא השתנה. זה רק מעיד על 
החוסן של הכפר הירוק. יש לי הזכות להיות יושב 
ראש ההנהלה למעלה מ־20 שנה, ואני רואה גאווה 

גדולה בחינוך שניתן כאן".
מיד אחר אלדר דיבר דוד איסקוב, יו"ר מועצת 
התלמידים, שסיפר על התוכניות שמתנהלות כיום 

בכפר הירוק. 
נווה,  קובי  ד"ר  היה  זה  בשלב  הדוברים  אחרון 
שמוכר לנו יותר בשם סיסקו: "לעונג רב הוא לי 
לציין, שגם אני נמנה עם בוגריו של הכפר המופלא 

והמיוחד הזה. 
"הכפר הירוק לבש היום חג לכבוד ביקור נשיא 
ה־ חגיגות  עימנו את  פותח  ישראל, אשר  מדינת 

 ."60
בהמשך ציין סיסקו ציוני דרך משמעותיים בחייו 

־של הנשיא: "שמעון פרס הוא חתן פרס נובל לש
לום, ובמשך כחמישה עשורים שימש כחבר כנסת 

וכשר בממשלת ישראל. 
30 מונה למנכ"ל משרד הביטחון, ובתפ־  "בגיל

קיד זה הגיע להישגים רבים, לרבות הידוק הברית 
והקמת  בדימונה  הגרעיני  הכור  יסוד  צרפת,  עם 

התעשייה האווירית". 

המודל: דוד בן־גוריון
לנהל שיחה עם התלמידים  הנשיא  ביקש  כעת 

והזמין אותם לשאול שאלות. 
מכיתה  וולך  מיטל  היתה  לשאול  הראשונה 
י'/1: כבוד הנשיא, בהיותנו כפר נוער המדגיש 
מעניין  המנהיגות  נושא  סביבתית,  מנהיגות 
אותנו בכלל ואותי בפרט. מי מבין המדינאים, 

־שאותם פגשת בחייך, עשה עליך רושם רב והש
פיע עליך ועל השקפותיך? 

"לא קשה לי לענות על השאלה - זה היה דוד בן־
־גוריון. הוא באמת מנהיג. הוא היה אדם בעל כיש

רונות מופלגים. היה אדם חרוץ מאוד, ניצל כל רגע, 
היה סקרן, כל ערב קרא ספרים, כל הזמן למד. 

"הדבר הטוב ביותר היה, שבן־גוריון אף פעם לא 
חשב על עצמו. תמיד חשב איך לשרת.

"הוא היה איש אמיץ מאוד ודובר אמת. דוד בן־
גוריון לא פחד להיות בודד או בלתי מקובל. הוא 
אף פעם לא הסתכל אחורה, כדי לראות אם עומדים 

למחוא לו כף. הוא תמיד הסתכל קדימה. 
זה  מנהיגות  של  האמיתי  המושג  "בישראל 
חלוציות - ללכת קדימה מבלי להסתכל אחורה. 
מנהיגות זה להשתחרר מעיוורון, לחלום קדימה, לא 

לחפש מחיאות כפיים, אלא לחפש את האמת. 
"כל מה שאני אומר לכם יש בכולכם. יש בכם 
לא  המורים  עליה,  יודעים  לא  שההורים  גדולה, 

יודעים עליה וגם החברים. 
"כל אחד יכול להיות קטן כמו האגו שלו, אבל 
כל אחד גם יכול להיות גדול כגודל הנושא שהוא 

משרת. תמיד תנסו לשרת דברים שגדולים מכם, 
וזה יהפוך אתכם לגדולים יותר. 

"אני מבטיח לכם, שלכל אחת ולכל אחד מכם 
יש כישרונות שאתם אפילו לא יודעים עליהם. אל 
תבזבזו את זמנכם והיותכם צעירים - נצלו את זה 
ותשתפרו. כי כמו שאתם יודעים לשמור על הגוף, 

צריך לדעת לשמור על הראש". 

תנו לדימיון לעוף
נטע רוטשטיין, י'/6: כבוד הנשיא, אתה ידוע 
יוזם ותומך בנושאים סביבתיים כגשר  כחולם, 
לשלום. כיצד אתה מציע לנו - תלמידי מסלול 

מנהיגות סביבתית, להשפיע בנושא? 

"אם יש דברים שאכפת לכם מהם, תעמדו על זה 
- תתגייסו, תלכו, תפגינו, תלחצו ואל תפחדו, אבל 

גם אל תפילו את זה על אחרים. 
"כיום, נערה או נער בגיל 15-14 הם בני אדם 
ומבחינה  חזקים  אתם  גופנית  מבחינה  מבוגרים. 
השכלתית אתם חכמים ומפותחים מאוד. אבל חוץ 
ממה שאתם לומדים בבית הספר, קיראו עוד כדי 
להרחיב את דעתכם. תהיו מופתעים כמה אפשר 

ללמוד מקריאה.
היסטוריה.  הרבה  מלמדים אתכם  הספר  "בבית 
מלמדים  שלא  משהו  צריך  מנהיגים  להיות  כדי 

־בבית הספר, וזה לחלום, לדמיין, לחזות. תנו לדי
מיון שלכם לעוף קדימה. הדימיון הוא יותר עשיר 

מהזיכרון. 
לכם  נראה  איך  בלילה,  תחלמו  ביום,  "תחשבו 

העולם, לאן הוא הולך".

מדע בראש טוב
לאוניד גנקין, י"ב: כבוד הנשיא, אתה מרבה 
בידע  רווי  עולם  ועל  ננו־טכנולוגיה  על  לדבר 
ובמדע. מהי לדעתך המהפכה המדעית הגדולה 

ביותר, הצפויה לנו בעתיד הנראה לעין?
הטכניקה  בתחום  היום  רואים  שאתם  מה  "כל 
והמדע זה בעצם חיקוי, הגברה או העשרת האיברים 
של האדם. לטבע היה כל מה שיש לו - היה לו ננו־

טכנולוגיה וביו־טכנולוגיה, אבל לא היו מכשירים 
מתאימים. 

שיש  מתוחכם  הכי  המכשיר  זה  שלנו  "הראש 
בעולם. ב־50 השנים הבאות הנושא המרכזי יהיה 
יחזקו את המוח. לא כמו  או  מכשירים, שיעצימו 
של  המכאנית  הפעולה  את  רק  שעושה  המחשב, 

המוח, ללא דימיון או מחשבה. 

־"המוח הוא כל כך עדין, שלא הצלחנו ליצור מכ
שיר פיזי שיוכל להשתוות לו. כל המכשירים כיום 
הם גסי רוח. אבל עם השתלבות הננו־טכנולוגיה זה 

יתאפשר ונוכל להתקדם הרבה קדימה בתחום".

עם נבחר, ובצדק
איליה רץ, י'/1: כבוד הנשיא, האם יש עתיד 

־לעם היהודי בגולה לאור ההתבוללות וההשתל
בות של יהודים בארצות השפע במערב?

"העם היהודי נמצא על גל, שלעולם לא ייגמר. 
הוא לא הלך אחרי הדברים הפיזיים, כמו כוח או 

־עושר. האיכות של העם היהודי הוא שבחר את המו
־תר המוסרי. מה שלמדתי אצל בן־גוריון זה שעדי

פות מוסרית איננה רק מוסרית - להיות מוסרי זה 
גם להיות אדם חכם. 

"אם תשאלו אותי מהי התרומה הכי גדולה של 
העם היהודי לעולם, זה אי שביעות רצון; הם תמיד 

מחפשים דרך איך לשפר את מה שיש.
"הייתי רוצה שנהיה עתיקים וצודקים כמו עשרת 
הטכנולוגיה,  כמו  ונועזים  וחדשנים  הדיברות, 

והאחד לא סותר את השני".

לעולם בעקבות השמש
יש  לך  כידוע  הנשיא,  כבוד  י"ב/5:  מגל,  דר 
כיום התפתחויות רבות בתחום הפקת האנרגיה, 

־גם בארץ וגם בחו"ל. מחקרים רבים עוסקים בא
נרגיה סולרית. מדוע דווקא בארצנו החמה אין 

שימוש בטכנולוגיה זו?
"ידוע שרבע שעה מקרני השמש מספיקה לספק 
אנרגיה לכל העולם לשנה שלמה. לצערנו, אנחנו 
לא יודעים איך לנצל בצורה יעילה את האנרגיה. 
כמו כן, עדיין לא ידוע כיצד אפשר לאגור אנרגיית 

שמש.
־"אני אישית בעד אנרגיית השמש. היא לא מתח

שבת במי אתה או מה אתה, אלא מאירה לכולם. כמו 
כן, היא גם הרבה יותר נקייה מהנפט. ברור לכולם 

שזה העתיד של כל העולם".
החגיגה נגמרת

כשהסתיימו השאלות תם גם הביקור המרגש 
של הנשיא. 

לבשו  שכולם  העובדה  נשגבת.  היתה  האווירה 
לבן איפיינה את תחושת הכבוד והאחידות.

"ידיעות הכפר הירוק" ליקט תגובות מהצוות: 
† חגית ברגמן: "בהחלט היה מעמד מכובד, מר־

גש, מלמד, מעורר השראה ועוצר נשימה".
הטקס  הפקת  על  "תודה  מולדבסקי:  גלילה   †

המושלם. ממש תפירה עילית".
† חדווה אפשטיין: "זה היה יום מרגש. אני גאה 

להיות חלק ממשפחת הכפר הירוק".
־בגיליון הבא נביא תגובות נוספות לביקור הנ

שיאותוי.

עיתון תיכון הכפר הירוק
עורכות: אווה לנצמן, שיר גולדובסקי

 חברי מערכת: אורי הררי, לאוניד גנקין,
  שי עזרי, שוהם שמש שרביט, דר מגל, 
 ויקטוריה דדשב, רועי לדר, נוי קוגמן, 

 אור ירמילוביץ, נגה אוסין, מיה סגל,
 אליה שטיינברג, קוראי דאי ממן ,
רימון ארד, מיטל וולך, רביב הדר

מורה מלווה: ורדה קרין
סיוע טכני: אבי תירוש

 יוצא לאור בחסות "ידיעותיכון"
רחוב מוזס 2, תל אביב, טל' 03-6082524

www.yedtichon.co.il
e-mail: yt@yedioth.co.il

גרפיקה: שרית סטמקר
עורכת אחראית: ענתי גילעד

עורך ראשי: יהודה יערי

ידיעות הכפר הירוק

 המטרה: מנהיגות 
סביבתית עולמית

מועצת התלמידים יזמה אירוע ראשון מסוגו בישראל, ואולי בעולם כולו: מחנה רב־לאומי בנושאי אקולוגיה ומנהיגות סביבתית 
† תלמידים מחמש מדינות נוספות באו להתארח ולהנהיג

סוגרים שבת - ונהנים
 כל חניכי הפנימייה התכנסו לקבל 

את השבת ואת השנה החדשה
־בליל שישי הראשון של שנת הלי

מודים ערך צוות הכפר הירוק קבלת 
שהתבקשו  הפנימייה,  לחניכי  שבת 
להגיע לבושים בחולצה לבנה. באותו 
סוף שבוע כל חניכי הפנימייה נשארו 

שבת.
לפי  מסודרים  האוכל,  בחדר  ישבנו 
קבוצות. חניכי י"א, שהיו תורנים באותו 
שבוע, הגישו את האוכל לשולחנות בחן. 
גם ורדה קרין, מחנכת ז'/8, באה לבקר 
את חניכי הפנימייה ולשאול לשלומם. 

נאמו  הפנימייה  ומנהל  הכפר  מנהל 
שירים  שרה  הכפר  ומקהלת  ובירכו, 

והנעימה את זמננו.
היה זה ערב מהנה מאוד. תודה לכל 

־מי שאירגן אותו. בתום הערב שבנו לח
דרים, עייפים אך מרוצים.

שנה טובה.
הדר רביב, ז'/8

חגיגות ה־60 לכפר הירוק הן 
סיבה מצויינת למפגש עם נשיא 

המדינה † שמעון פרס היה 
ממלכתי בביקורו בכפר, אבל גם 
מאוד אישי ופתוח † השאלות 

שהפנינו אליו התמקדו במנהיגות, 
טכנולוגיה, תקוות וחלומות 

† התשובות ביטאו יותר מכל: 
אופטימיות

אני מאחלת לכפר הירוק
שתהיה לכולנו
שנה של נתינה,

של הפתעות,
של התרגשות,

של הצלחה,
של חברות אמיתית,

ואהבה לעולם הטבע.
ושתהיה השנה הטובה מכולן.

קוראי דאי ממן, ז'/8

"כל אחד יכול להיות קטן כמו האגו שלו או גדול כגודל הנושא שהוא משרת". פרס עם חבורת הזמר

“הראש שלנו הוא המכשיר 
הכי מתוחכם בעולם”

"בן־גוריון לא פחד להיות בודד או בלתי מקובל. הוא אף פעם 
לא הסתכל אחורה, לראות אם מוחאים לו כף"

בצל הפקאנים נהנינו 
מהמשימות של רותם 
ומפיתות שהכנו בטאבון

מאת אליה שטיינברג, ז'/8
| "ידיעות הכפר הירוק"
לאן לוקח אותנו הטרקטור?

ב־16.9 יצאנו לשיעור שטח מיוחד. 
נסענו בטרקטור לשדה הפקאנים, שם 
שמענו הסברים על עצי ואגוזי הפקאן 

ועל חרקים שונים.
רותם נתנה לנו משימות, וכך אספנו חומרים 

־ולקינוח הכנו בסוף השיעור פיתות על הטא
בון.

המשימות היו:
¥ לאסוף 10 סוגים של עלים.
¥ לעשות פירמידה אנושית.

¥ לרוץ אחרי ערן ולהרים אותו למשך חצי 
דקה.

¥ להכין שיר לשיעור, ולשיר אותו.
¥ לכתוב באמצעות אותיות אנושיות את 

השם רותם.
לאחר סיום כל משימה קיבלנו מצרך או כלי, 
היו  המשימות  הפיתות.  בהכנת  לנו  שיעזרו 
מצחיקות מאוד, וחלק מהן היו קצת מסובכות. 

אבל היה כיף!
בסוף השיעור כל אחד אכל את הפיתה שהוא 

הכין, ואז נסענו בחזרה לכיתות.

עבודת שטח

פירמידת ז'/8 מקימה את עצמה

 מישהו צריך 
עזרה?

 מרכז הלמידה מציע תיגבורים ושיעורי עזר 
לחניכי הפנימייה † שיר גולדובסקי מספרת 

מניסיונה עד כמה זה באמת עוזר
מרכז הלמידה מהווה חלק מחיי היומיום של חניכי הפנימייה. 

יכולים החניכים לקבל שם  והערב,  יום, בשעות הצהריים  כמעט מדי 
עזרה בלימודים ושיעורי תיגבור מסטודנטים וממורים מקצועיים, והכל 

בחינם. 
אידה ציון, מנהלת מרכז הלמידה, אומרת ש"אין שתלמיד שירצה ללמוד 

ולא יקבל את העזרה הדרושה". ומניסיון שלי, המשפט הזה נכון.
בשנה שעברה נזקקתי לעזרה במתמטיקה, ובמרכז הלמידה העניקו לי 
סיוע רב. במשך מספר חודשים קיבלתי שיעורי עזר בהיקף של 12 שעות 

בשבוע, וכך התקדמתי הרבה בחומר.
המרכז פועל תוך שמירת הקשר עם המדריכים ורכזי השכבות. ביחד עם 
אידה הם מנסחים את הצרכים של כל אחד מהתלמידים, כדי שיקבל את 

העזרה הדרושה לו בלימודים. 
שיר גולדובסקי, י'/6 

60 שנה לכפר הירוק ... 60 שנה לכפר הירוק... 60 שנה לכפר הירוק... 60 שנה לכפר הירוק... 

נשארו שבת, אבל בכיף. קבלת שבת בכפר 

סיור משותף בכותל המערביכל משלחת והמופע שלה

שנה טובה

60 שנה לכפר הירוק ... 60 שנה לכפר הירוק... 60 שנה לכפר הירוק... 60 שנה לכפר הירוק... 



המדור הספרותי

ידיעות הכפר הירוק - �� - ידיעות הכפר הירוק

ביאליק ועמוס עוז במפגש אחד
קבוצת תלמידים יצאה לאוניברסיטת בן גוריון, כדי לשמוע הרצאה של הסופר העכשווי, עמוס עוז, על חייו ויצירתו של 

המשורר הלאומי, חיים נחמן ביאליק † היה מרתק
עמוס עוז מרצה על חיים נחמן ביאליק - איזו 

חגיגה. 
נסענו - קבוצת תלמידים מהתיכון ומהחטיבה, 
ב־ שהתקיימה  הזו,  להרצאה  קרין,  ורדה  בליווי 

10.6.2009 באוניברסיטת בן גוריון, באר שבע.
יום  מוורדה, שמדי  פעמים  מספר  כבר שמענו 
רביעי היא נוסעת הלוך ושוב לבאר שבע, על מנת 
לשמוע את הרצאתו של עמוס עוז. מאוד שמחתי 
ההזדמנות להצטרף אליה לאחת מההרצאות  על 

של הסופר הישראלי הידוע הזה.
התרגשתי מאוד לפני הנסיעה. קודם כל, כי זו 
הפעם השנייה שבה אני פוגשת את עוז באופן אישי. 
והפעם אפילו מסרתי לו מכתב תודה על ההרצאה 
שהעביר זה מכבר בכפר הירוק. במהלך ההרצאה 
שנתן בכפר התרשמתי מצורת הדיבור ומהסיפור 

האישי שלו, ורציתי לשמוע עוד.
לנו  סיפר  עוז  גוריון,  בן  באוניברסיטת  הפעם, 
על קורות חייו של המשורר הלאומי, חיים נחמן 
ביאליק. השנה, במסגרת תוכנית הבגרות בספרות, 
למדתי מספר יצירות מאת ביאליק. וההרצאה של 

עוז בבאר שבע גרמה לי להסתכל עליהן מנקודת 
מבט אחרת. כעת, כשאני קוראת שוב את היצירות, 
אני יכולה לראות את הסיטואציה שבה הוא כותב 

את השיר.
את היצירות של ביאליק הקריא בפנינו עמוס 
עוז בשני סגנונות - אשכנזי וספרדי. זה היה מדהים 
בעיניי. לא חשבתי, שיש צורה נוספת לקרוא את 

השיר מלבד בדרך הרגילה.
במהלך ההרצאה, הייתי סטודנטית במלוא מובן 
המילה. שלא כמו בבית הספר, כאן המורה לא צריך 
להתמודד עם בעיות משמעת ועם אי הכנת שיעורי 

ומתע מקשיבים  כולם  באוניברסיטה,  כאן,  ־בית. 
דים מרצונם את עיקרי הדברים - מי במחברת או 
במחשב הנישא. בנוסף, לכולם היה ספר עם שיריו 

של ביאליק.
נוצרת לפחות  בכל הרצאה של עמוס עוז אני 
הבולט  והפעם,  בזיכרוני.  שנחרט  אחד,  משפט 
ביותר היה משפט, שהוא אמר על האנשים שהכירו 

את ביאליק. 
"יצלם  שביאליק  רצו  אלו  שאנשים  סיפר,  עוז 
השירה  במצלמת  אותם 
מאוד  התחברתי  שלו". 
למשפט הזה, כי הרי שיר 
וניתן  תמונה,  כמו  הוא 

לומר עליו יותר מאלף מילים.
ויקטוריה דדשב, י"א/1

במיוחד לאוהבי ספר
היינו סטודנטים לספרות ליום אחד.

התמזל מזלי להיות אחת מהתלמידות, שנסעו 
בן־ באוניברסיטת  עוז  עמוס  של  שיעור  לשמוע 
המרתק  הספרות  בשיעור  זכיתי  למעשה,  גוריון. 

ביותר בחיי.
השיעור של עוז עסק בביאליק ובפואמות והשירים 
שהוא כתב. למרות שלמדנו על ביאליק בבית הספר, 

־בשיעור של עוז הוא הוצג בפנינו באור שונה לגמ
רי; משמעותי יותר, מעניין יותר. קיבלנו יותר רקע 
לשירים שכתב ביאליק, וראינו השוואות בין פואמות 

שונות )דברים שבינתיים לא עושים בבית הספר(.
לאוהבי הספרות, החוויה בבאר שבע היתה בלתי 
נשכחת. מדהים לשמוע הרצאה כל כך מעניינת 
על אדם גדול כל כך, כמו ביאליק, מאדם דגול לא 
פחות, עמוס עוז. ובהזדמנות זו נודה לעוז שוב על 

כך שהסכים לארח אותנו בשיעור שלו.
אור ירמולוביץ', י"א/1

הנשיא המליץ לקרוא - אנחנו מציעים מה

חצי אדם, חצי אל
ריק  מאת   /1 והאולימפיים  ג'קסון  פרסי 

ריירדן
הספר הזה מביא את סיפורו של פרסי, מתבגר בן 
12, חצי אדם וחצי אל )ירושה מאביו, האל היווני(, 

לפ מפנימייה  המעבר  עם  ובעיות  קשיים  ־החווה 
הרודפים  והמפלצות  האלים  מאבק  ובשל  נימייה 

אותו.
פרסי הוא לא ילד רגיל. יש לו כל מיני בעיות, 
שמזדמנות אליו בדרכים שונות ומשונות. לאחר 
קרב ענקי עם מינואטור ענק ומפחיד, אמו של פרסי 
מתה. לאחר מותה, מצליח פרסי להציל את חברו 
הטוב, גרובר )להלן השומר של פרסי( - חצי תיש 
וחצי אדם. לאחר מכן, פרסי עובר למחנה קיץ לכל 

החיים, שם הוא מגלה אנשים שדומים לו.
הספר מרתק ומושך, וכל כך לא מציאותי. הוא 

מספק הרבה מקום לדימיון ומרתק את הקוראים.
שלי טמיר, ז'/8 

אין חיים נורמליים
דמדומים, מולד הירח/ מאת סטפני מאייר

הייתי רוצה לנצל את הבמה, כדי להמליץ לכם 
על שני ספרים. הראשון הוא “דמדומים”, והשני 
הוא ספר ההמשך שלו, “מולד הירח”. את שניהם 

כתבה סטפני מאייר.

פשוטה,  נערה  על  מסופר  "דמדומים"  בספר 
ששמה בלה )איזבלה(. היא עברה מפניקס, עיירה 

־שופעת חום וללא טיפת גשם אחת, לפורקס - המ
קום הכי גשום וקר ביבשת. 

בלה לומדת בתיכון של פורקס ומגלה משפחה 
מוזרה. היא מנסה לחיות חיים נורמליים, אך משהו 
עוצר בעדה... או אולי מישהו. היא כבר איחרה את 

המועד, ואין דרך חזרה.
אני ממליצה מאוד על הספר המותח, שישאיר 

את הקוראים מרותקים אליו עד לעמוד האחרון.
בספר ההמשך, "מולד הירח", בלה מאבדת את 
־אהבת חייה. כמו בספר הראשון, גם כאן היא מת

לצרות  להיכנס  על־טבעית  יכולת  כבעלת  גלה 
ולכל בלגן אפשרי. אחרי שהיא מאבדת את אהבת 
חייה, בלה כבר כמעט מאבדת את השפיות. ואז... 
הגאולה! היא מכירה חבר חדש אחרי חודשים לא 

פשוטים של סבל ובכי.
אבל האם זה חבר אמיתי? 

"מולד הירח" לא פחות טוב מהספר הקודם. וגם 
הוא, כמו "דמדומים", משאיר את הקורא עם רצון 

לעוד.
אליה שטיינברג, ז'/8 

רומן תנ"כי
מלכים ג'/ מאת יוכי ברנדס

רומן, המציג פירושים מרתקים ותוססים לתנ"ך 
בשפה בת ימינו. 

־בנוסף על הצדדים הנסתרים של הדמויות, שה
ספר מציע, הוא מכיל ביקורת ופירוט לעולמן של 
הנשים במקרא ומספר על אהבות, מזימות ותככים. 
זהו לא סתם ספר פירושים רגיל לתנ"ך )על אף 
כזה  אלא  אותם(,  גם  לקרוא  אוהבת  מאוד  שאני 
שכתוב בצורת רומן. אפילו אם אתם לא מכירים 
את ספרי מלכים, או שפשוט שכחתם אותם, צפויה 

לכם קריאה מהנה. 
נגה אוסין, ז'/8

לחובבי כל הז'אנרים
דמדומים/ מאת סטפני מאייר

על  והביקורות  ההמלצות  אל  להצטרף  רציתי 
הספר "דמדומים", שכבר עשו על פיו סרט. 

אני חייבת להודות, שיש בספר קטעים לא טובים 
־במיוחד, אבל יש בו גם קטעים טובים מאוד שמס

תירים את הקטעים הפחות טובים. 
מוזר  בנער  שהתאהבה  בלה,  על  מספר  הספר 
ששמו אדוארד. יש לו עיניים שמשנות את צבען, 
ויופי בלתי אפשרי. אדוארד  וקר כקרח  עור לבן 

מתנהג באופן מאוד משונה, ובלה חוקרת מדוע. 
היא מגלה את סודו ומבינה מדוע התנהג מוזר. 
הסוד  עם  להתמודד  מספיקה  שהיא  לפני  אבל 
האפל, בלה נקלעת לצרה נוראית בגלל אדוארד, 

ויכול להיות שלא תצא ממנה חיה.
ש"דמדומים"  הוא,  הזה  בספר  היתרונות  אחד 
מתאים לאוהבי רומנים, ספרי פנטזיה וגם אימה. 

פשוט  להתייחס  יכול  אחד,  ז'אנר  אוהב  שלא  מי 
לז'אנר אחר.

הספר הזה הוא הראשון מתוך סידרה, שבינתיים 
יצאו בה ארבעה ספרים והחמישי כבר בדרך. הספר 

השני, "מולד הירח", תורגם כבר לעברית.
גאיה ארן, ז'/7

 בסופו של דבר, 
כולנו חנונים

יומנו של חנון/ מאת ג'ף קיני
ספר קליל, מצחיק ושנון, הכתוב בצורת יומן.

גרג הפלי, העולה לחטיבת הביניים, הוא הדמות 
שלו  החוויות  אחרי  עוקבת  והעלילה  המרכזית, 
בבית הספר - הצלחות, כישלונות, ענייני חברה, 

לימודים ומשפחה.
כל אחד יכול להזדהות עם הכתוב בספר, ולהודות 

שגם הוא קצת חנון באיזשהו מקום.
הספר בנוי, כאמור, ממש כמו יומן אמיתי. הוא 
מודבק  העטיפה  ועל  ולימים,  לחודשים  מחולק 

חומר הנראה כמו נייר דבק.
המשלבת  להבנה,  קלה  בעברית  כתוב  הספר 

סלנג ובעיקר המון הומור.
עקב הצלחתו המסחרית של הספר, כתב ג'ף קיני 
וגם הוא מומלץ  "יומנו של חנון 2",  ספר המשך 

בחום!
רימון ארד, ז'/8

שחק אותה
כל העולם במה, וסוף סוף 
הוקמה מגמת תיאטרון 
בכפר † נוי קוגמן יכול 

מעכשיו להתבטא חופשי 
- ואפילו לקבל על זה ציון 

בבגרות
מאת נוי קוגמן, י'/2

| "ידיעות הכפר הירוק"
לאחר מאמץ של מספר שנים, נפתחה 

מגמת תיאטרון בכפר הירוק. 
־זו אומנם לא השנה הראשונה, שבה יש לי
־מודי תיאטרון בכפר, אך זו כן השנה הראשו

נה שבה הם נעשים על פי תוכנית לימודים 
־של חמש יחידות בגרות במקצוע זה. תכלי

תה של תוכנית הלימודים היא להכיר לנו את 
אמנות התיאטרון, לפתח אצלנו כישורי במה, 

אבל גם להגיש אותנו לבגרות בתחום.
כתלמיד המגמה יוצא לי ליהנות מהתוצר 

־מבלי לקחת חלק בתהליך ההקמה )של המג
מה(, אבל אני יודע שהוא לא היה פשוט. כמו 

־כל דבר טוב באמת, עד שהוא קורה המעור
־בים בהקמתו ייאלצו לסבול פרוצדורות וק

שיים למיניהם. גם במקום כמו הכפר הירוק, 
קשיים  היו  לאמנויות,  מקום  נתן  שתמיד 

טכניים בדרך אל מטרה זו. 
אבל עכשיו, הרבה הודות למסירותו של 
הזדמנות  לקבל  נוכל  עוזיאל,  יונתן  מורנו 

ולהש ־במסגרת בית הספר לשבור שיגרה 
תחרר קצת, אבל גם ללמוד על ההיסטוריה 

של התיאטרון ועל עצמנו. 
בין השאר  אני שמח על הקמת המגמה, 
מכיוון שהיא תיתן לי הזדמנות לבטא את 
עצמי. מי שמכיר אותי בוודאי יודע, שאני 
מוכרח  אני  עצמי.  את  לבטא  אוהב  מאוד 
רצו  מורים  שבהן  פעמים  שהיו  להודות, 
להם  ואתן  שאפסיק קצת לבטא את עצמי 
לבטא את החומר שהם אמורים ללמד. ופה, 
בתיאטרון, יש ממש דרישה להגיד את מה 
של  במילותיו  אם  אפילו  להגיד,  לי  שיש 

כותב אחר. 
המג של  והתומכת  המדהימה  ־הקבוצה 

מה גורמת לי להרגיש, שגם אם לא תמיד 
אצליח, אני אמשיך הלאה, אלמד מה היתה 
הטעות ואביך את עצמי )קצת( פחות בפעם 

הבאה.
בשיעור הראשון של המגמה נערך טקס 
חניכה לחדר החדש )והמרווח(, שהיה צנוע 
וקצר. כי לא למען הטקסים המגמה הוקמה, 

־ואפילו לא למען ההופעות בסוף. מה שח
שוב הוא התהליך המעצבן והכיפי והמתיש 

המע ברמה   - ללמוד  של  הזה,  ־והמדהים 
שית, ומעכשיו גם ברמה העיונית, איך עובד 
אחר,  מישהו  להיות  האפשרות  התיאטרון. 
אבל בעצם, אולי יותר מתמיד, עצמך. ועוד 
מקבלים על זה ציון בגרות! )לא שאכפת לי, 

מה פתאום(.

 ההשראה: 
דפי צביעה
תחרות הציורים התמקדה בנושא: טבע - פנים וחוץ † זה 

היה אתגר לא פשוט עבור כרמל פנפיל, שבסוף קיבלה 
את ההשראה הנכונה וזכתה במקום הראשון ברישום † 

רשמים משולחנה של יוצרת

מאת כרמל פנפיל, ט'/6 
| "ידיעות הכפר הירוק"

הראשון  במקום  זכיתי   - כיף  איזה 
הציורים  תחרות  במסגרת  ברישום, 
הכיף  אבל  הירוק.  בכפר  שהתקיימה 

־החל עוד קודם לכן, כאשר גיליתי שמת
קיימת תחרות ציורים בכפר. 

איך התרגשתי. סוף סוף תחרות במשהו, 
שאני באמת טובה בו. מיד אחר כך גיליתי, 
שנושא התחרות - טבע - פנים וחוץ, לא 
בדיוק מתאים לכל הרעיונות שכבר רצו 
לי בראש. כאן נכנס החלק ביצירה, שבו 
ולחשוב...  ולחשוב...  לחשוב...  מתחילים 

־במשך כחודש. חשבתי מאז חלוקת תעו
הפלאייר  את  קיבלתי  אז  המחצית,  דות 
של התחרות, ועד תחילת חופשת פורים. 

־בסיום החופשה נתבקשנו להגיש את הע
בודה. 

לר ראשוניות  סקיצות  הרבה  ־ציירתי 
שלא  וכמובן  בראש,  לי  שהיו  עיונות 
אהבתי אף לא אחת מהן. מה לעשות? מה 
לעשות? פורים כבר נכנס וצריך להתחיל 

ואלה הזוכים
תחרות הציור כללה שלוש קטגוריות: 

ציור בצבע, רישום, כרזה.
הראשונים  במקומות  הזוכים  ואלה 

- ובפרסים כספיים:
¥ נופר חובב, י'/1 - ציור בצבע
¥ כרמל פנפיל, ט'/6 - רישום

¥ ליאור דולב, ח'/3 - כרזה
הזוכים בתעודת הצטיינות:

¥ דן דונצ'בסקי, ז'/1
¥ גיל בן נון, ט'/6

¥ שיראל גרפינקל, י"א/2

נימוקי 
השופטים

על העבודה של כרמל פנפיל, הזוכה 
־במקום הראשון ברישום, כתבו השו

פטים:
לפ מציאות  בין  נוף  מציג  ־"הרישום 

מיומנות  מציג  בעיפרון  הרישום  נטזיה. 
־גבוהה ושליטה בטכניקה. בין הלבן לש
־חור מינעד אפורים רחב. הבחירה בעיפ

רון תומכת היטב ברעיון המובע. המשחק 
בין המציאות לפנטזיה מוליך לאפשרויות 

־פיענוח רבות. עבודה מינימליסטית, נוג
עת בנימים הדקים של הרגש".

־לעבוד, ועדיין אין לי אף רעיון. ואז נזכר
תי, שבשבוע הניסוי בט"ו בשבט הוזמנתי 
לצייר במסגרת החשיפה למגמה, וקיבלנו 

דפי צביעה כמקור השראה. 
כמה  ובמשך  לאינטרנט,  נכנסתי 

התח בנושא  צביעה  דפי  חיפשתי  ־ימים 
דברים  ובהם  אחדים  דפים  מצאתי  רות. 
שאהבתי, ולאחר שהתבוננתי בכל הדפים 

־התחלתי לשלב בין כל הציורים עד שה
געתי לסקיצה הראשונה של הציור. לאחר 

־שהתלבטתי קשות - האם להפוך את הס
קיצה הזאת לציור או לרישום, החלטתי 

שאני מעדיפה רישום. 
נשאר רק יום אחד עד לסיום החופשה. 
עבדתי ממושכות מהדפסת הסקיצה וציור 
על  הגמור  הציור  להדבקת  ועד  הגריד, 

קרטון הביצוע. וסיימתי בזמן.
זהו, הגשתי את הציור והשתדלתי שלא 

לחשוב עליו יותר.
התל  - שהוזמנו  עד  היה  באמת  ־וכך 

מידים שהגישו עבודות לתחרות, לסיור 
גן.  ורמת  כהנא,  אהרון  בית  במוזיאונים 

־ושוב הרהרתי בתחרות, אבל בעיקר חש
־בתי שלא משנה מה יהיו התוצאות, ההש

לזוכה.  אותי  הפכה  הזה  בסיור  תתפות 
וזכיתי בפרס, שהוא הרבה יותר מכסף.

־לבסוף גם זכיתי במקום הראשון ברי
שום.

מציירים 
ומסיירים

משתתפי התחרות 
סופגים אמנות בסיבוב 

מוזיאונים ברמת גן.
מימין: מוזיאון רמת גן. 
תערוכת יחיד של אסד 

עזי, "אבא שלי חייל"
שמאל: מוזיאון בית 

אהרון כהנא. תערוכה 
קבוצתית "ציטוט"

שיעור הספרות המרתק בחיי. עוז והחבר'ה

אין בעיות משמעת. "הסטודנטים" בשיעורעוז וקרין מעיינים ב"ידיעות הכפר הירוק"

יצירה של שיראל גרפינקל

יצירתה הזוכה של נופר חובב

הכרזה הזוכה של ליאור דולב

יצירה של גיל בן נון

הרישום הזוכה של כרמל פנפיל

יצירה של דן דונצ'בסקי
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מאת רועי לדר
| "ידיעות הכפר הירוק"

ראיתם?  לא  בקיץ.  שראינו  סרטים  חמישה 
לפחות תקראו. 

שמנים, וטוב להם
שם הסרט: סיפור גדול. 

לקבוצת  העלילה:  תקציר 
שמנים מרמלה נמאס מסדנת 
ההרזיה, שבה הם משתתפים. 
אז הם פורשים ממנה ומגלים 
את עולם הסומו, שבו שמנים 
כמותם זוכים לכבוד והערכה. 
הת־ כדי  תוך  ומשעשע.  מצחיק  סרט  ביקורת: 
פתחות הסרט לומדים חברי הקבוצה להתחבר אל 
עצמם ואל גופם השמן, כל אחד בדרכו ועם הפגנה 
נהדרת של הומור. אומנם העלילה ועיצוב הדמויות 
פשטנים יתר על המידה, אך עדיין אין זה מוריד 

באופן משמעותי מההנאה לצופה. 
לסיכום: מומלץ לבעלי חוש הומור; לכאלה שלא 

- קצת פחות. 
משהו מקורי ומפתיע
שם הסרט: Up, למעלה. 

תקציר העלילה: קרל, מוכר בלונים זקן, מחליט 
להגשים את חלום חייו ולצאת להרפתקה גדולה. 
הוא קושר אלפי בלונים צבעוניים לגג ביתו וממריא 
לדרך. כשהוא כבר נמצא באוויר, מגלה קרל להפ־
תעתו הרבה, שהוא לא לבד על הבית המרחף. נוסע 
סמוי, ילד ושמו ראסל, הצעיר מקרל לפחות ב־70 

שנה, התגנב לשם בזמן שלא שם לב. 

ביקורת: אנשים רבים טוענים, שבימינו לא ניתן 
נגמ־ כבר  הרעיונות  שכל  מקורי,  סרט  לעשות 

 In Your( מוכיח בדיוק את ההיפך Up רו. אבל
 . )!Face

במרכזו של הסרט עומדת מערכת היחסים בין 
שתי דמויות שונות לחלוטין זו מזו, שאט אט מתח־

בבות זו על זו. החיבור ביניהן נרקם בתסריט באופן 
גאוני ומדוייק, שקשה למצוא לו מתחרים. בעצם, 
כשחושבים על זה, קשה למצוא משהו רע להגיד 
ותיח־ הוא עתיר פעולה  דופי,  בו  אין  על הסרט. 

כום, ומתקיים בו איזון מושלם בין הומור לרגש, 
ויזואליות לעלילה, ובין עומק לשכל.

אהבה קסומה, 6
שם הסרט: הארי פוטר והנסיך חצוי הדם. 

מונה־ בסדרה.  השישי  הסרט  העלילה:  תקציר 
גים על ידי אדונם הנולד מחדש, וולדמורט, אוכ־

זורעים הרס בעולם המוגלגים ובעולם  לי המוות 
הקוסמות, והוגוורטס הוא כבר לא המקום הבטוח 

שפעם היה. 
בטירה,  אורבות  חדשות  שסכנות  חושש  הארי 
אבל למנהל בית הספר, דמבלדור, יש תוכניות אח־

הילד, שעכשיו  רות. תוכניות שנועדו להכין את 
הוא כבר נער, לקרב הסופי. 

ביקורת לסרט  ניתן לתת  )לא  בספר  ביקורות: 
חוסר  על  מצטער  לספר.  קצת  להתייחס  בלי 
מעריץ  אני  לעשות,  מה  אין   - האובייקטיביות 
מושבע!( התבגרותו של הארי נובעת מהתפתחות 
העלילה ומהבנת האתגר שמולו הוא מתמודד, כמו 

כן הבנת המחיר שעליו ועל יקיריו לשלם. 
בסרט... טוב, בואו נשים את זה על השולחן וזהו: 
אין התפתחות בעלילה! לדמות של הארי בסרט אין 

עומק, שלא לדבר על העומק של דמויות חשובות 
אחרות, כמו זו של הנבל הראשי, וולדמורט, או של 
מנהל בית הספר, דמבלדור, שנראה ומתנהג כמו 
אמא פולנייה )"הארי, אתה צריך להתגלח", מאיפה 

זה הגיע?(. 
בעצם, זו לא אשמת הדמויות. רוב הפרטים הח־

שובים בספר, שנותנים את אותו עומק, מושמטים 
יותר,  ולא  פחות  לא  תופסת,  מקומם  את  בסרט. 
הרומנטיקה. זה נשמע כמו תחליף עלוב למדי, אך 

אני חייב להודות שזה מה שגורם לסרט לעבוד. 
עכשיו צריך רק לשנות את השם מ"הארי פוטר 
והנסיך חצוי הדם" ל"אהבה קסומה", והסרט מקבל 

את מלוא הנקודות. 
פספוס של סאטירה

שם הסרט: ברונו. 
ב־2006  העלילה:  תקציר 
העיתו־ בוראט,  את  קיבלנו 

נאי הקזחי שחשף את הפרצוף 
האמרי־ החברה  של  האמיתי 

עכשיו,  העולם.  בפני  קאית 
מאותו בית היוצר, מגיע ברונו 
- קורבן אופנה הומו, המנחה תוכנית אופנה לילית 
מצליחה שמיועדת לארצות דוברות גרמניה, למעט 
הסלבריטאי  להיות  ברונו:  של  המשימה  גרמניה. 
האוסטרי הגדול ביותר מאז היטלר. האסטרטגיה: 

לגרום עוגמת נפש לאנשים ברחבי העולם.
המבנה  ברישול.  עשוי  הסרט  רוב  ביקורות: 
זהה מאוד למבנה של בוראט, וכמוהו הוא מנסה 
המבנה  את  שמבקר  דוקומנטרי,  לסרט  להידמות 
של החברה העולמית. אבל בעוד שהסרט הקודם 
הצליח לומר משהו על העניין, ניסיונו של ברונו 

לעשות זאת נדמה מאולץ מדי. 
הלך  היתה, שהוא  בוראט  הגדולה של  המעלה 
רחוק יותר מכל סרט סאטירה אחר - מעבר למותר 
ולאסור. ברונו נראה כאילו מנסה לעשות את אותו 

הדבר. אך איפה שבוראט הצליח, ברונו - לא. 
יחסים אסורים מאוד

פקו־ עיניים  הסרט:  שם 
חות. 

תקציר העלילה: אהרון הוא 
ואב  לרבקה  נשוי  חרדי,  קצב 
קצבייה  בעל  בנים,  לארבעה 
חרדית  בשכונה  משפחתית 
בירושלים. למקום מגיע עזרי, 
הומוסקסואל חרדי המחפש מקום ללון בו. אהרון 
לוקח אותו תחת חסותו ומארח אותו בביתו. ובעוד 
הוא מלמד את עזרי את מקצועו, נרקמת בין הש־

ניים מערכת יחסים אסורה. 
ביקורות: בסרטים רומנטיים רבים הגבר והאישה 
נפגשים במקרה, נדלקים אחד על השני ממבט רא־
שון ומתחילים במסע חיזורים מטורף. בסרט הזה 
קטנה: שניהם  בעיה אחת  רק שיש  זהה,  הנוסחא 

גברים, שניהם חרדים, ואחד מהם נשוי כבר. 
אין מצב שתהיה משיכה בין שני אנשים מסוג זה, 
בנסיבות שכאלה, ללא הסבר קצת יותר עמוק מאשר 
המראה החיצוני. אבל הסרט לא מספק הסבר שכזה. 
במקום זאת, הוא גדוש במקריות ובחוסר הבנה בסי־

סית בכל מה שנוגע לבניית מערכת היחסים. 
הרקע של הסיפור - שני גברים, שהולכים יד 
ביד בחברה דתית מדכאת, כנראה היה חשוב יותר 
ליוצרי הסרט מאשר הפרטים הקטנים, כמו עומק 

הדמויות והעלילה. לכן התוצאה היא לא משהו. 

הוא עדיין מחכה
מה יכולים ילדים לעשות, כדי לתרום להשבתו הביתה של החייל השבוי גלעד שליט? † מאיה ארזי חושבת שאפשר לעשות הרבה
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בלילה, על רצפת האבן הקרה, יושב וכותב.
והצחנה  ופצוע, טובע בתוך הכאב  חבול  בגוף 

של הכלא.
היחידות  התחושות  האחרונות  השנים  בשלוש 
שניתן לחוש בהן הן כאב, סבל, ייאוש וגעגוע... 
הגעגוע שמפלח את הלב בזעקה: "אני עוד כאן! 

חי! אתם שומעים אותי? אני קיים!".
בדממה המאיימת, כשבכל רגע עלולה הנשמה 

לברוח,
הכלא  בתא  השוררות  והמלחמה  המוות  ברוח 

הקטן.
הייאוש  יום  בכל  מתעצם,  הגעגוע  רגע  בכל 
גובר, בכל שעה הסבל נורא וגם תחושת האימה. 

"בבקשה", לוחש, "בבקשה, הצילו...".
בין הקירות הסוגרים עליו יושב גלעד שליט, 

ילד בשנות ה־20 לחייו! 
כמובן  רואים  שאנחנו  הקטנים,  הדברים  וכל 
יום את החברים, אחרי  מאליו, כמו לפגוש בכל 
בית הספר, לדבר עם אמא ואבא, לאכול ארוחות 
הטל־ מול  ולנוח  שעה  לשבת  ומלאות,  בריאות 

וויזיה, להתקלח, לבלות, לצחוק, לקרוא ספר - כל 
אלה דברים שגלעד מסוגל רק לחלום עליהם...

אנחנו חייבים לזכור דבר אחד: גלעד עדיין חי! 
ובכל שנייה שעוברת, העובדה הזאת מתערערת.

ברגעים אלה ממש, כשאני כותבת, גלעד יושב 
מכווץ מקור, מרעב ומכאבים. ברגע הזה, שבו אתם 
וסובל עינויים  קוראים את הכתבה, גלעד מוכה 

קשים.

גלעד הוא חייל ישראלי צעיר, שהגן על מדינתו, 
עלינו; שפעם ידע מהם צחוק ושמחה וחיים; ועכ־

שיו נשמתו מרחפת בין חיים למוות, כאות הוקרה 
על כך ששירת את מדינתו ואת ארצו!

דמיינו את עצמכם או אדם קרוב אליכם במצב 
הזה: מה הייתם עושים? 

אני יודעת מה אתם חושבים - איך ילד אחד 
יכול לעזור? אז זהו, שהוא יכול, והרבה! כי גלעד 

נלחם למעננו, ועכשיו תורנו להילחם למען 
גלעד. וזה באמת.

צריך  לעשות?  יכולים  אנחנו  מה 
ושאין  חי  עוד  לכולם, שגלעד  להודיע 
אנ־ שיותר  כמה  ליידע  צריך  לוותר! 
שים בציבור הרחב ולהבהיר, שאי אפשר 

לשבת בשילוב ידיים!
מעמד  ולבעלי  לפוליטיקאים  נכתוב 
בעניין גלעד שליט, עד שהם יבינו שהם 
חייבים לפעול. שיבינו שהציבור רוצה, 

ושהציבור יקבל את גלעד בחזרה!
תזכרו: ככל שאנחנו רבים, כך אנחנו 
חזקים יותר. ואם נתגבש ביחד למען המ־

טרה, נגיע יותר ויותר קרוב אליה.
כולנו שומעים בחדשות על כל האנ־
שים המדהימים, שמפגינים ופועלים בלי 
הפסק במאמץ להחזרתו של גלעד שליט. 
אולי אנחנו, הילדים, לא יכולים להיות 
בחזית המאבק, אבל אנחנו יכולים לת־

מוך ולחזק את אותם אנשים.
בלילה, על רצפת האבן הקרה, יושב 
גלעד, ומודה לכולכם על שאתם לוקחים 

חלק במאמץ להחזירו הביתה.

בכל רגע הגעגוע מתעצם, 
בכל יום הייאוש גובר, 

בכל שעה הסבל נורא וגם 
תחושת האימה. "בבקשה", 

לוחש, "בבקשה, הצילו..."

קיץ של שיאים 
בבריכה

שחייני ישראל רשמו הישגים 
מרשימים ושברו לא מעט שיאים 
בתחרויות השחייה, שהתקיימו 

בחודשים האחרונים בארץ ובעולם
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שמענו מי זה מייקל פלפס, לפחות רובנו, אבל זה 
לא שאנחנו יודעים הכל על אירועי השחייה המר־

כזיים של השנה, שהתרחשו מתחת לאף שלנו.
החופש הגדול האחרון היה גדוש בתחרויות שחייה 
בארץ ובעולם. החל באליפות אירופה, המכבייה ה־
18, שתי אליפויות ארציות ולסיכום אליפות העו־

לם.
התקיימו  ה־18  המכבייה  של  השחייה  תחרויות 
בבריכה האולימפית של מכון ווינגייט. שם נשברו 
ניכרים  שיפורים  ונראו  ישראליים  שיאים  מספר 
בתוצאותיהם של שחייני הנבחרת. הם אפילו הצליחו 
לשפר את תוצאותיהם המצויינות מאליפות אירופה, 

שהסתיימה ימים ספורים לפני כן.
כשבוע לאחר מכן התחילה אליפות ישראל בש־

חייה, הטובה ביותר בכל הזמנים! בין אם זה בגלל 
השחיינים, או הודות לחליפות השחייה המשוכללות, 
הסתכמה האליפות ב־47 שיאי גילאים ועוד 14 שיאי 

ישראל!
היתה  ישראל  באליפות  הבולטים  השחיינים  בין 
יוליה בנך, אשר שברה שיא ישראלי ובינלאומי מעו־

לה ב־200 מ' חזה. 
לאתר  להיכנס  מוזמן  עוד,  לקרוא  שמעוניין  מי 

איגוד השחייה.

אסף רמון, בנו של האסטרונאוט הישראלי הראשון, נהרג במהלך טיסת אימון 
† הטרגדיה הכפולה של משפחת הטייסים העסיקה רבות את הציבור בישראל
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אסון רודף אסון - כך קראו כותרות העיתו־
נים ביום שבו נהרג הטייס אסף רמון, בנו של 
והאסטרונאוט  האוויר  חיל  טייס  רמון,  אילן 

הישראלי הראשון.
רמון האב התגייס לחיל האוויר מיד עם סיום 
התיכון. הוא היה מעורב במבצעים צבאיים רבים, 
ביניהם מלחמת יום כיפור ומלחמת לבנון. אילן 
במגמת  שלו  הטיס  הכשרת  את  בהצלחה  עבר 
בסולם  במהירות  והתקדם  האוויר,  בחיל  קרב 

הדרגות. 
על  וישראל  הברית  ארצות  חתמו  ב־1995 

הסכם לצירופו של טייס ישראלי לשירות נא־
שהאסטרונאוט  התעקשה  וישראל  בחלל,  ס"א 
יבוא משורת חיל האוויר. וכך היה. אילן רמון 
נבחר לשרת בנאס"א, כנציגה של ישראל, והיה 

לאסטרונאוט הישראלי הראשון בחלל.
ל־ נקבעה  לחלל  וחבריו  רמון  של  הטיסה 
16.1.2003. ביחד עם חבריו למעבורת החלל קו־

לומביה, בילה רמון 16 יום מחוץ לכדור הארץ. 
ב־1 בפברואר החלה קולומביה חוזרת כמתוכנן 
לכדור הארץ, אך גוף המעבורת התפרק עם כני־

לא  הצוות  מחברי  אחד  אף  לאטמוספרה.  סתה 
שרד את ההתרסקות. 

חלפו מאז למעלה משש שנים. אסף רמון, בנו 
והמריא  הטייס  קורס  את  כבר  סיים  אילן,  של 

נבטים,  מבסיס  “נץ”,   F16־ קרב  במטוס  לבדו 
ביחד עם עוד שני מטוסים במבנה. מוביל המבנה 
שם לב, שמשהו אינו כשורה עם מטוסו של אסף, 
וקרא לו בקשר שישים לב לגובה. אבל לא היתה 

תגובה ממטוסו של אסף. 
קיבל  אסף  האוויר  בחיל  בכירים  להערכת 
בלק־אאוט )ורטיגו( וכנראה איבד הכרה בעודו 
בתא הטייס. כעבור שניות המטוס התרסק על 

הקרקע. רמון נהרג במקום. 
אסף סיים את חייו באותו סוג מטוס, שבו הפ־

ציץ אביו את הכור בעיראק לפני שנים. 
ראש הממשלה פתח את דיון בוועדת החוץ 
לומר  נוהגים  “אנו  לרמון.  בהספד  והביטחון 
שני  נפלו  המרומים  מן  אבל  במרומים',  'סהדי 
הגיבורים ארצה במרכבות האש”, אמר נתניהו, 
“אני חושב שאילן ואסף רמון, אב ובנו, מבטאים 
את כל היפה שבעמנו - גם את ההקרבה וגם את 

הנסיקה”.
לאומי.  אבל  של  יום  “זה  כי  הוסיף,  נתניהו 
אני לא חושב שיש הרבה ימים כאלה, שמאח־
דים את הלבבות, וזה אחד מהם. הלוואי שהייתי 
יכול לחשוב על משהו, שיחזק את רונה וילדיה, 
בהמשך  אולי  גיהינום.  ייסורי  כעת  שעוברים 
תהיה נחמה פורתא בכך, שהעם כולו דואב ובוכה 
איתם על המופת והסמל שהשאירו שני האנשים 

המופלאים האלה”.
רבים הרגישו הזדהות וחבריו של אסף הלכו 
לביתו והדליקו נרות נשמה. כאב לאומי פקד את 

ישראל.
בהמתנה,  חולים.  בקופת  הייתי  האסון  ביום 
רבים הצטופפו אל מול הטלוויזיה ונידהמו מה־
מאורע הנורא. היו שהשמיעו קולות כאב, צער. 

וכולם התקשו להבין את גודל הטרגדיה.

החורף כבר נותן את אותותיו, אבל לא ניפרד מהקיץ בלי כמה מילים על הסרטים שהוצגו באולמות הקולנוע ביולי־אוגוסט

ובמקום 
הראשון: 
דרך ללא 

מוצא
הסרט נעשה כאן לפני שלוש שנים, ובקיץ האחרון זכה בתחרות 

ארצית † איך תשפיע הזכייה על מגמת הקולנוע בכפר? † חגית זילברשמידט, 
רכזת מגמת תקשורת, נזכרת ביוצרים 

הציבור רוצה לקבל את גלעד בחזרה!
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מוצא"  ללא  "דרך  זכה  החולף  בקיץ 
הע־ הסרט  בקטגוריית  הראשון  בפרס 

לילתי, בתחרות "יוצרים קולנוע - מרד 
נעורים 2".

סרט  הוא  מוצא"  ללא  "דרך  תזכורת: 
קצר, שהופק במסגרת פרוייקט הגמר של 

תלמידי הכפר הירוק לפני שלוש שנים. 
חגית זילברשמידט, רכזת מגמת תק־

שורת, במה עוסק הסרט?
"הסרט הוא על שלושה נערים, שיוצאים 
לבילוי בערב שישי ונהרגים תוך כדי נהיגה 
העלילה  חברתי.  מלחץ  שנובעת  פרועה, 
מתארת את האופציה - מה היה קורה, אם 

הם היו נזהרים".
מי בצוות הזוכה?

ובימוי, אדם  "גיא מושאילוב - תסריט 
זינגר - עריכה, שפי סופר - הפקה ברמה 
יוצאת מן הכלל, עמי בורשטיין - צילם, 
הוא  גם  זכה  במגמה,  היה  שלא  ולמרות 
לוי,  ישי  המורים  ליוו  המגמה  את  בפרס. 
קהת פינקל, אביב טלמור ומרדוש בן לול, 

רכז המגמה דאז.
ברמה  היה  הסרט  ההפקה,  "מבחינת 
גבוהה מאוד יחסית לסרטים אחרים שנראו 

אצלנו ובכלל".
ספרי קצת על התחרות.

"הרעיון של התחרות הוא להעלות את 
המודעות לנזק של סמים ואלכוהול בדרך 
יצירתית, שמתקשרת יותר לתלמידים וב־

עיקר למשתתפים עצמם". 
"דרך  של  הזכייה  תשפיע  ואיך  האם 
בכפר  הקולנוע  מגמת  על  מוצא"  ללא 

הירוק?
לקחו  הסרט  את  שצילמו  "התלמידים 
שזה  לכך  מעבר  ברצינות.  מאוד  אותו 
פרוייקט גמר, הם ראו בו סרט קולנוע לכל 
לרמה  להגיע  שהיכולת  מוכיח,  זה  דבר. 
גבוהה היא עצומה. במגמת הקולנוע יש לך 
אפשרות לגלגל הלאה את החלומות שלך 
- לא רק לאותו רגע, ולהבין שיש תמורה 

למה שאתה עושה.
רוצים  הזכייה אנחנו בהחלט  "בעקבות 
להעלות את הרף במגמה. כמו כן, נשאף 
להמשיך להתקדם ולהפוך למגמה המובי־

לה בארץ בתחום הקולנוע".

הסרטים שעשו לנו את הקיץ

קשה להבין את גודל הטרגדיה. אסף ואילן רמון

ראש השנה 
הרביעי בשבי

אנשים  ויש  החלה,  חדשה  שנה 
שקשה להם לשמוח איתה.

שלי  השיכבה  כל  ובשביל  בשבילי 
עם  חדש,  במקום  חדשה  שנה  זו  )ז'( 
אולי  חדשים.  וילדים  חדשים  מורים 
בהתחלה קשה להסתגל, אבל אני מס־

תכלת על זה בתור הרפתקה. 
אותי השנה החדשה משמחת, אבל 
יש כאלה שפחות נהנים - כמו גלעד 
ראש  זהו  קרוביו.  כל  וכמובן  שליט, 

השנה הרביעי, שגלעד חווה בשבי. 
לו  קורה  מה  לחשוב  עצוב  כך  כל 
ואיך  יחזור.  ואם הוא  יחזור  שם, מתי 

הוא ייראה וירגיש אז. 
גלעד  את  כאן  להזכיר  החלטתי 
שליט, כדי שנדע שלמרות כל השמחה 
סביב השנה החדשה, יש את אלה שלא 
מסוגלים לשמוח. זה לא אומר שאנח־
נו לא צריכים לשמוח, אבל זה אומר 
שאנחנו צריכים לזכור אותם גם בזמן 

הזה.
גאיה ארן, ז'/7

אסון רמון
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 ידיעות
הכפר הירוק  בשביל המדריכים, 

                     זו לא קייטנה
מאת לאוניד גנקין, י"ב/1

"ידיעות הכפר הירוק"
"קייטנת הכפר הירוק... בואו איתנו ליהנות 
ולצחוק", אלו הן מילות המנון קייטנת הכפר 
הירוק, ושמענו אותו במשך כל ימי הקייטנה, 

מהבוקר ועד שעות אחר הצהריים. 
־במהלך חופשת הקיץ פעלו בכפר הירוק שלו

שה מחזורים של קייטנת הקיץ "לגעת בטבע", 
השנייה,  השנה  זו  רבים.  טבע  בתכני  שעסקה 
ושוב מאוד  שבה אני עובד כמדריך בקייטנה, 

נהניתי מהעבודה. 
־לרבים מכם בוודאי יש אחים או אחיות קט

נים, ולקחת אחריות על ילד קטן זה לא משהו 
חדש בשבילכם. אך בשבילי החוויה הזאת היתה 
חדשה ומיוחדת לחלוטין. הייתי מדריך אחראי 
22 ילדים בני שבע, ביחד עם ויק־  על קבוצה של

טוריה פולטורק מכיתה י"א/2.
התפקיד היה מאוד קשה, אך עם זאת בהחלט 
מאתגר ומהנה. היה לי מאוד מעניין להסתכל 
 - למבוגרים  ילדים  בין  היחסים  מערכת  על 
כאילו מהצד השני, ולהיות זה שלוקח אחריות. 

בכל בוקר היה עלינו לקבל את הילדים בחיוך, 
ולהקפיד על כך שכל אחד מהם מצוייד בכובע 

־ובמים בכמות מספקת )ממש כמו שהמורים עו
שים לנו בטיולים השנתיים(. 

לאחר מכן יצאנו לפעילות - בריכה, יצירה, 
רבות.  פעילויות  ועוד  הצגה  בטרקטור,  סיור 

מב כרוכה,  היתה  לפעילות  כזאת  יציאה  ־כל 
חינת המדריכים, בסידור של הילדים בטורים 
ובניסיונות לספור אותם כל כמה דקות )זה לא 
באמת אפשרי... הם תמיד השתוללו ולא נתנו 

לנו לעשות את זה(, כדי לבדוק שאף אחד לא 
אבד בדרך. 

פעולה פשוטה ושיגרתית, כמו חציית כביש 
או כניסה לבניין, הפכה לארוכה ומסובכת. כי 

־היה צריך לוודא שכולם הולכים בצורה מסוד
רת ומאורגנת, ושאף אחד לא מתעכב מאחור או 

מאבד את הקבוצה.
־במהלך היום היינו צריכים לעשות מספר הפ

סקות שתייה לילדים, כדי לוודא שאף אחד לא 
שע עוד  היתה  כמובן,  פעילות,  כל  ־מתייבש. 

תיים של כיף עבור הילדים, אבל אנחנו לא נחנו 
לרגע: או שמישהו פרץ בבכי, "כי זה הרביץ לי 
וזה עשה לי ככה...", או שמישהו היה רעב, או 
שמישהו רצה לשירותים והיה צריך לקחת אותו! 

בקיצור, לנו תמיד היתה תעסוקה. 
־ברגעים הפנויים שבין הפעילויות היינו צרי

זה  ישתעממו.  לא  שהילדים  לכך,  לדאוג  כים 
אומר, שהיה צריך לשעשע אותם על ידי משהו 

חדש.
אחרי מספר פעילויות הגיעה השעה לארוחת 
הצהריים. דאגנו לכך, שכל ילד יקבל את האוכל 
והשתייה שהוא רוצה, בכמות שהוא רוצה. ב־

45 הדקות של ארוחת הצהריים היינו מטפלים 
שניצל..."  עוד  לי  "בא  של  קריאות  באינסוף 
ו"הצ'יפס לא טעים לי", ובדרך היינו צריכים גם 

למצוא זמן לאכול בעצמנו. 
־לאחר ארוחת הצהריים ופעילות נוספת, היל

דים - מלאי אנרגיה ומרץ ועם רצון לעוד ועוד 

הפעלות, ואנחנו - עייפים ומותשים לחלוטין, 
מפזרים  ואז  הקייטנה.  למתחם  חוזרים  היינו 
את הילדים לקווי ההסעה או לכלי הרכב של 

ההורים, שבאו לאסוף אותם. זהו, עוד יום עבר!
כאמור, על אף שתפקיד המדריך קשה ומסובך 
נהנינו. אני נהניתי לעבוד  למדי, דווקא מאוד 
מעולים.  מדריכים  של  ומגובש  טוב  צוות  עם 

במה אלינו  והתחברו  נהנו  מאוד  הילדים  ־גם 
במשובים  ביטוי  לידי  שבא  מה  הקייטנה,  לך 
החיוביים שקיבלנו מהוריהם ובמה שהם כתבו 

וציירו לנו בספרי הזיכרונות. 
האדירה  והאחריות  המאמץ  כל  שעם  כך 
שהוטלו עלינו - זה היה שווה, במיוחד לראות 

את החיוכים של הילדים השמחים.

עוף גוזל / מיה סגל  וקוראי דאי ממן 

החיוכים של הקטנטנים שווים את כל המאמץ. קייטנת הכפר הירוק בפעולה

אחרי יום שלם של פעילות בקייטנה, החניכים עדיין מלאי מרץ והמדריכים מותשים לגמרי † אבל זה לא אומר 
שאין ברכה בצד ההדרכה † לאוניד גנקין, י"ב/1, עושה את זה כבר שנתיים ולא מפסיק ליהנות
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