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תוכ' ההרצאות ,כאמור על קצה המזלג ,יופיע במאמר
שלהל' .נספר מעט על מעט חוויות מתו הניסיו' לספר
לחברי סיפור כה מורכב .תמונות שיצרנו השנה
בעבודות צמר וויטראז'י תוכלו לראות באתר הכפר.

ירדנה מדר

סנט אקזופרי
בשנה שעברה עסקנו בדמותו התנכית של אליהו הנביא,
שמבחינה מסוימת אפשר לתארו כ"קדוש" – אד
שבחייו מבטא באופ' מיוחד את האנושי האינדיבידואלי
אוניברסלי ,שחי בכל אד ואד.
השנה התמקדנו ב"קדוש חילוני" )היו שכינו אותו כ(
ומודרני :אנטוא' דה סנט אקזופרי .שמו מוכר בעיקר
הודות לספרו האחרו' "הנסי הקט'" ,שהוא מעי' אקורד
מסכ לחיי עשירי בפעולה ,הגות ויצירה.
במהל הערבי ניסינו להתחקות על מעט מהעקבות
שסנט אקזופרי השאיר אחריו ורישומ' נטבע בחברה
האנושית .ניסינו להבהיר לעצמנו מדוע הוצמד לו
התואר "קדוש חילוני".
הוא נולד בשנת  1900למשפחת אצולה צרפתית שירדה
מנכסיה .בילדותו התיית מאביו וא אחיו האהוב,
שהיה מבוגר ממנו במעט ,הל לעולמו כשאקזופרי היה
נער בגיל ההתבגרות.
כבר בילדותו התגלו בו כשרונות יוצאי דופ' .הוא נמש
לעולמות המנוגדי לכאורה באופיי :לעול הספרות
והשירה ולעול הטכניקה – בייחוד לתעופה .לאופניו
ניסה לחבר כנפיי כדי שימריאו .הוא נהג לעמוד ליד
שדה התעופה הסמו למקו מגוריו ולהתבונ' במטוסי.
יו אחד א זכה שייקחו אותו לטיסה .בגיל  12היה
מזמי' לקרבות שח את טובי השחמטאי בעיירה שלו
ומחכ את ידיו בהנאה בהכניעו אות – להפתעת
הרבה!

חגיגת חור
בכל שנה ,קצת לפני שהחור מגיע ,עולה השאלה :ומה
השנה? אנו מתלבטי ,מעלי רעיונות ,ושוב מתלבטי,
כי עלינו לבחור את הנושא שבו נעסוק במש כשבועיי
שלושה ,בתקופת שבה הקור )היחסי (...והגש )לפעמי(
"מגרשי" אותנו פנימה וכ מאפשרי לנו "להתחמ"
בפעילות משותפת של כל הקהילה ,ולהעשיר את חיי
כולנו – עובדי ,צוות וחברי – במשהו שלא הכרנו עד
עתה.
בעבר כבר עסקנו בהרבה נושאי ) 30חורפי בכפר:(...
אגדות ,מיתוסי ,דמויות מהתנ" ,אישי ודמויות
היסטוריות מרתקות – ונוכחנו שהעיסוק אינו מסתיי
רק בשבועיי אלה ,אלא מהדהד לאור כל השנה ועולה
בהזדמנויות שונות.
ומדוע יש לנו התלבטויות ומחשבות עד לבחירת
הנושא? הרי יש הרבה נושאי מרתקי להעמיק בה,
אינסו! א אנו תמיד מחפשי נושא שיהיה נגיש לכול
האנשי החיי בכפר ושאפשר לעסוק בו ג בדר
אמנותית ,כמו בפיסול או ציור .האמנות כמוב' טובה
לכול ,כי מי שמתקשה להבי' את הדברי
אינטלקטואלית ,תמיד יכול לגעת בנושא בצורה זו.
כאמור ,אנו עובדי על הנושא הנבחר מכיווני שוני:
לנו ,לצוות הכולל כמוב' ג את המתנדבי ,יש כמה
הרצאות שמכיני אנשי מהכפר .לחברי אנו מציגי
את הנושא בצורת סיפור ,שעליו חוזרי כמה פעמי,
ולפעמי א מנסי להציגו באימפרוביזציה כדי
להמחישו )מרתק לראות איזה תפקיד כל אחד בוחר
לעצמו .(...לפעמי יש לנו מופע אוריתמיה הקשור
לעניי' וכמוב' פעילות אמנותית שבה עוסקי כולנו יחד:
תערוכה שאליה כל בית מביא את היצירה שעליה עבד
במשות ומסכמת את השבועיי האלה היא תמיד מקור
לשמחה וגאווה לכולנו.
השנה בחרנו לעסוק ב"נסי הקט'" של הסופר והטייס
סנט אקזופרי .א מישהו עדיי' אינו מכיר את היצירה
המופלאה הזו ,אנו ממליצי בחו לקרוא את הספר.
אנו מזמיני אתכ להשתת – ולו א כטעימה על קצה
המזלג – במסע החור שעברנו כולנו ,צוות חברי,
ובחלקו ג ילדי.

על א כשרונותיו המגווני מעול לא הצליח לסיי
באופ' סדיר את הכשרתו במוסד ממוסדות ההשכלה
שבה למד .יתכ' שהסיבה לכ הייתה אופיו הסוער,
שלא התאי למסגרות "מרובעות".
בסופו של דבר הוא הצליח להגשי את חלו ילדותו
ונהייה לטייס .הוא היה מחלוצי טיסות דואר האוויר –
תחילה בקווי לאפריקה ואחרי כ' לדרו אמריקה.
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עיסוקו בטיסה גר לכ שמעול לא גר דר קבע
במקו אחד ומקו מושבו השתנה בהתא למשימות
שלקח על עצמו .כתוצאה מכ ג חיי הנישואי שלו
עברו עליות ומורדות .כיוו' שקצרה היריעה מלתאר את
תולדות חייו בפרוטרוט ,להל' כמה אנקדוטות שעשויות
להאיר צדדי באישיותו המורכבת והרב גונית:
אי מצא סנט אקזופרי את אשתו לעתיד? היה זה במלו'
בבואנוס איירס ,לש היא הגיעה כאלמנה טרייה לבושת
שחורי ,אחרי שצלחה את הי בספינה .סנט אקזופרי,
גדול ממדי ולבוש בסרבל טיסה ,נכנס והוצג בפניה.
"טוניו" )כ כינוהו ידידיו( ממש צר עליה ובחלו שעה
קלה "סחב" אותה יחד ע קבוצת ידידי למטוסו,
הושיב אותה בתא הטייס ותו שהוא מבצע צלילות
ולולאות מסמרות שיער ,ביקש את ידה .לאחר הטיסה,
בצר לה ,ביקשה האלמנה הנדהמת והנבוכה את עצת
ידידיה ואחד מה המלי ,לה בחו לקבל את הצעת
הנישואי' של האד המיוחד הזה.
על יחסו לעבודתו אנו יכולי ללמוד דבר מה מהסיפור
הבא :אחד מהטייסי שעבדו תחת הנהלתו בקווי הדואר
בארגנטינה סיפר שבשעת טיסה אל אר ,האש הקרה
שבקצה הדרומי של היבשת ראה לפתע מתחתיו את
מטוסו של סנט אקזופרי ,שנחת נחיתת אונס אי ש
ב"שו מקו" .הוא מיהר לנחות כדי להגיש לו עזרה .א
להפתעתו" ,טוניו" – שהיה ג המנהל שלו – התפר,
עליו בזע וקנס אותו בו במקו" :תחילה היה עלי
להשלי את משימת ,ורק אחר כ לבוא לעזרתי!" –
לגבי סנט אקזופרי המשימה עמדה מעל לכל.
במלחמת העול השנייה ,לאחר שיחידת מטוסי הסיור
שלו הושמדה" ,גנב" סנט אקזופרי מטוס ובו הבריח
מצרפת הכבושה  20טייסי .לאחר מכ' מצא מקלט
בארצות הברית ,ש סייע בתכנו' הפלישה לנורמנדיה.
א לא איש כמוהו "יישב בשקט" והוא התנדב ,על א
גילו המתקד ,לטייסת סיורריגול שהתמקמה בצפו'
אפריקה ,לאחר שהשיג בעורמה "פרוטקציה" מיוחדת...
הוא המשי להערי על הממוני עליו ג בכ שקיי
יותר טיסות משהורשה לבצע.
בי' העדויות של חבריו לטייסת מאותה תקופה ,יש אחת
המספרת אי הוא נכנס לקנטינה ,חוט בידיו שני
תפוזי ,ניגש לפסנתר ומגלגל אות על הקלידי:
החיילי מסביב מתחילי לנחש מאת איזה מלחי'
היצירה ...כ' – הוא ג פרט על פסנתר.
במהל חייו הסוערי היה סנט אקזופרי ג טייס ניסוי
וער טיסותפרס )שבירת שיאי טיסה( .בתו כ היו לו
כמה תאונות טיסה חמורות ,שאחת מה' א הביאה
אותו לס המוות ,כאשר מטוס הניסוי )הימי( נפל לי.
הוא נחל ,בעור שיניו מ' התא ,א הובא למלו' שבו
שהתה אשתו כשהוא חשוב כמת .מרוב לח ,היא
התבלבלה ושפכה על חזהו חנק' נוזלי ,שבדיעבד הציל
את חייו :מ' הזעזוע הוא החל לפלוט מי מראותיו וחזר
לנשו .למעשה ,כאשר הגיע לטייסת בצפו' אפריקה,
שבה ג מצא את מותו ,היה גופו כולו פצע וחבורה וכדי
להיכנס לסרבל ולמטוס נזקק לעזרה רבה מחבריו .הוא
היה חורק שיניי ,נאנח – א מעול לא התלונ' על
מכאוביו ולא נת' לה להפריע לו במילוי מה שהאמי'
שה' משימותיו.

יחדיו ע "הרומ'" הבלתי פוסק שניהל ע המטוס ,לא
חדל סנט אקזופרי לרגע מכתיבה ,ולכל מקו שבו שהה,
ויהיה זה הנידח ביותר ,ליוו אותו ארגזי מלאי כתבי יד.
במקביל לחייו כטייס ,הוא פרס כמה ספרי ,שהקנו לו
מעמד מכובד בי' סופרי תקופתו .מתוכנ ומכתבי היד
שפורסמו לאחר מותו ,אנו יכולי לקבל מושג מה על
חייו הפנימיי ועל התפתחות השקפת עולמו .כשאנו

מעייני בה ,הוא מתגלה לנו כאד בעל עומק ועושר
של מחשבה ורגש ויכולת התבטאות נדירה .מעבר
לסיפורי שמבוססי על ניסיונו האישי בתחו הטיסה
ויחסי האנוש הכרוכי בה ,הוא מבטא ג את ה"קרדו"
– ה"אני מאמי'" שלו באופ' תמציתי בספר "הטיסה
לארס" )בעברית תורג כ"טייס קרב"( .מרכזו הוא האד
הנמצא בתהלי התהוות .תחילה יש לברוא אותו וזאת
רק בכוחה של הרוח לחולל ,כפי שהוא מסכ את ספרו
"אדמת אנוש" .התהלי הוא מאוד הדרגתי ובו האד
עושה את דרכו להתעוררות ופיתוח יצירתיות ,כדי
להתאחד ע אחיו להפרחת האדמה .לעשייה המשותפת
של בני האד ש"נבראו" הוא קורא "בניית קתדרלה".
הוא מונה שורה של ערכי אנושיי שיש לפתח כדי
לבנותה :המסד שלה עשוי מהקרבת קורב' ,שאותו הוא
מבי' כעשייה מתו התמסרות בלא סייג להוויה שאותה
ברצוננו לנכס לעצמנו .הנתינה קודמת לקבלה – כביכול
"מפנה לה מקו" .הפעולה אינה אמורה להיות מכאנית,
אלא כזו המופרית מ' הרוח ,מושתתת באהבה
המתמסרת.
מעיסוק בקורות חייו של אקזופרי ,מתקבל הרוש שאכ'
הוא נאבק בלי הר למע' הגשמת האידיאלי שלו ,בלי
כל פשרה ,וזאת בלא התנזרות מההנאות האישיות ,א
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ג בלא רתיעה מהכאב שבחיי .אנה לינדנברג ,אשתו
של חוצה האוקיינוס האטלנטי הראשו' בטיסה ובעצמה
טייסת ,פגשה את אקזופרי בארצות הברית ומתארת את
הרוש הכללי שהשאיר עליה :נזיר בראש פסגת הר
גבוה! שכ' ע היותו איש רעי ואוהב אד ,היה בו ג
דבר מה מרוחק וקשה להשגה .היו שתיארו אותו
במצבי של חולמנות ,כשוהה ב"עול אחר" .לכאורה
אד מלא ניגודי וסתירות ,א לא בעיני עצמו! לשאלת
ידיד מדוע הוא מתרועע לעיתי ע אנשי "שלא
כערכו" ,ענה במשל הע ,,שכדי לשאת פירות ,עליו
לשלוח את שורשיו אל מעמקי האדמה ,על כוחות הרקב
והמוות שבה; קיומו העצמי אינו אלא פעולת ההתמרה
של "הנח.ת" ל"עילאי".

במילה ניסה להפנות את אחיו בני האד למה ש"סמוי
מ' העי'" ,שרק בלב אפשר להבינו.
לגביו חיי ראויי היו רק אלה שבה יש דבר מה
שכדאי למות למענו .בשיר שלהל' יש ניסיו' לבטא
בתמצית את רגעי חייו האחרוני של סנט אקזופרי –
"הקדוש החילוני":

בודד.
עקוד בי שמי לי.
אי מלא לעצור את היד המונפת
ואי איל נאחז בסב.
חבטה,
ניחתת היד הקפוצה
מאכלתשר את חזי מפלחת
וד לבבי ניגר.
חשכה.
כבה אור השמש
ואי כוכב עולה בשמי השחור
להורות לי דרכי.
דממה.
עמוקה כתהו
בלי תחתית.
הק?
ממעמקי אי חקר
מתלהט
ג
נֶתז מברקלהב שר.

צורת מותו – בהקרבה עילאית למע' אנושות אנושית,
שהיא גדולה וחשובה מאישיותו הפרטית – מתמצתת
את עמדתו בחייו .שני רבות לא נודע מקו קבורתו
)כמו אליהו ומשה ,שבה עסקנו בשני הקודמות(
והדבר הוסי להילה האגדית שנקשרה סביבו .בשני
האחרונות זוהו בוודאות שרידי מטוסו בי התיכו',
סמו לחופי צרפת .כנראה שהופל על ידי טייס גרמני,
לקראת סו המלחמה .עוד במהלכה לא איבד את
האופטימיות שלו לגבי עתיד ההתפתחות האנושית :הוא
ראה אי תו כדי ההרס והחורב' מתרקמי יחסי אנוש
חוציגבולות .בהתפתחות הטכנולוגית – שהיה שות לה
בכמה המצאות ,ביניה' מכשיר שבו משתמשי עד היו
לניווט בשעת הנחיתה – ראה סיכויי )א תשרת את
האד( וסיכוני )א האד יהפו לה לעבד( .לדעתו
הגו העולמיאנושי שהל והתהווה לנגד עיניו טר
הונפש ואינו מודע לעצמו :משימת בני האד היא לפעול
כדי להעניק לו נפש ומודעות עצמית.
"הנסי הקט'" שלו הוא מעי' צוואה :הנסי שבא מ'
הכוכבי אל האדמה ו"הכוכבי הצוחקי" בסו הסיפור
מרמזי על הקישור בי' "העילאי והשפל" ,בפעולת
ההתמרה המתמשכת ,שבה "נברא" האד.
עיתונאי אחד שאל אותו לקראת סו חייו הא יכול
היה לחיות בלי הכתיבה ותשובתו )המפתיעה!( הייתה
שבלי הטיסה – כ'; הכתיבה הייתה חשובה לו ממנה.

לשו אש מתלקחת
ובלא כל טרוניה
בר"#ת בי נולדת מילה:
"אני העצי,
אני האש
ואני השה לעולה".
צבי מדר

הנסי הקט'
למעשה כבר לפני כמה שני עלה הרעיו' לעסוק בספר
מיוחד זה ובסופרו ,א לא היינו בטוחי )או יותר נכו'
חששנו( :הא נוכל להעביר את הסיפור לחברי מבלי
ש"יעבור מעל ראש"? הא יוכלו לגעת באמיתות
העמוקות החבויות בספר? השנה "העזנו" וקפצנו למי.
בתחילה "חרשתי" את הספר שוב ושוב ,ודי מהר התברר
לי שכפי שנכתב ,הוא לא יהיה מספיק נגיש לגבי רוב
החברי .מבחינת התוכ' אפשר היה להבי' כי יש לוותר
על כמה דברי שלא יהיו רלוונטי לחברי ,כמו למשל
על כמה כוכבי שהנסי הקט' מבקר בה .עלו ג
השאלות ,כיצד אפשר להעביר את הקס והמורכבות
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שביחסיו ע השושנה המפונקת ,את פגישתו הנוגעת
ללב ע השועל ,אי להסביר את סיפור עצי הבאובב בלי
להפו זאת ל"הטפת מוסר" ,מה ה המי ששואב
הטייס לנסי הקט' ,במוצא באר אחרי ההליכה
הממושכת במדבר וה צמאי עד כלות ,וכפי שכותב
סנט אקזופרי" :המי היו מתוקי כחג .ה לא היו מי
שתייה סת ,לא ולא .המי האלה נבעו מההליכה תחת
כוכבי השמיי ,משירת הגלגילה ,ממאמ ,זרועותיי .ה
היו טובי ללב כמתנה"...
סיפרנו ,הסתכלנו בתמונות שבספר ,שוחחנו ,שיחקנו
באימפרוביזציה את שסיפרנו ,המחשנו זאת בדרכי
מגוונות ושאלנו הרבה שאלות ,כמו :הא ג אנחנו
אחראי על מה שטיפחנו ,כש שהנסי הקט' אחראי
על השושנה )בעצ וורד( שלו? מה ואת מי כל אחד
מאתנו מטפח בכפר?
בשבילי היה זה אחד השעורי היותר מרתקי בעבודה
ע החברי! כבר סיפרתי לה במש הזמ' לא מעט
סיפורי ,א לא ע מורכבות כה רבה.
בניגוד לכל הצפיות ,בתו העבודה אפשר היה להיווכח,
שה הצליחו לא רק להבי' את ההתרחשות החיצונית
של הסיפור )דבר לא קט' כשלעצמו (...אלא ג לגעת
בתוכ' העמוק של הספר .אט אט ניכר שה מתחילי
להתעורר להבנה )כמוב' כל אחד לפי יכולתו ולמרות
שלא אמרנו זאת בצורה ישירה( שכל האנשי שפוגש
הנסי הקט' במסעותיו בי' הכוכבי מייצגי "נטיות"
שקיימות בכל אחד מאתנו )כאמור על חלק מהכוכבי
דילגנו(" :המל" בתוכנו ,שתמיד חייב לשלוט; הגאוות',
שכל מה שמעניי' אותו הוא שיעריצו אותו ,ומדליק
הפנסי הנאמ' ,הדבק בתפקידו כאוטומט) .חבל שאי
אפשר לתאר את פרצי הצחוק והשמחה שליוו את
תהלי הגילוי .רגע מיוחד היה כשהחברה ששיחקה את
השושנה המפונקת התבדחה על עצמה .(...והעיקר –
גילנו שנסי קט' )או נסיכה קטנה ,כפי שלבנת טרחה
להדגיש( ,שלומד ומתבגר במסעותיו ובדרכי גורלו ,שוכ'
בכל אחד מאתנו.
מופע האוריתמיה ע קטעי נבחרי מהספר ,שהכינו
בעבורנו לימור ושאול ע אודליה כמקריאה ,הוסי נדב
חשוב להיכרות ע "הנסי הקט'" והעמיק אותה.
בסו חגיגת החור היינו מלאי תודה על שכקהילה
יכולנו להכיר מעט את סנט אקזופרי ואת הנסי הקט'.
ונסיי בדברי ששמע הנסי בהיפרדו מהשועל לאחר
שאיל אותו:

בתשבע באר ,הפרות
חודשי מאומצי של הכנות ,תכנוני וגיוס כל הכוחות
הרלוונטיי בכפר למשימה יוצאת דופ' ,הסתיימו
בהצלחה ביו רביעי ה 11במאי השנה ,בארבע לפנות
בוקר ,כאשר עמדה קבוצה של שישה חברי )בתשבע,
סמדר ,רבקה ,תקווה ,עינב ואפרי( קצת מנומנמי
ומבוהלי ,א שמחי ומצוידי במזוודות ,תיקי צד
והרבה התרגשות ,ליד השער של הכפר – מוכני למסע
חייה לעול הגדול! ג לנו ,שלושת המלווי ,לא היה
ברור ברגע זה מה עתיד לבוא עלינו ומאיפה לנו בכלל
האומ ,לצאת להרפתקה כזאת – לקחת חברי שמעול
לא עברו את גבולות האר ,,למקו כל כ רחוק ושונה
כמו שווי .,היו שאמרו שאנחנו עושי היסטוריה ,מפני
שזו הפע הראשונה מאז הקמת הכפר ,לפני יותר מ30
שנה ,שהצלחנו לקבל אישורי ותקציבי לנסיעה לחו"ל
בעבור חברי .אבל באותו רגע באמצע הלילה הזה,
ידענו שההיסטוריה עדיי' א אינה הווה ,ושאחריות
מאוד גדולה מונחת על כתפינו .הא החברי יוכלו
לעמוד בזה? מה א יכנסו להתקפי חרדה? א יפצעו?
יחלו? ובכלל מדוע להוציא אות לחו"ל? לפחות
לשאלה של "למה דווקא לשווי "?,הייתה לנו תשובה
ברורה :הרעיו' עלה בהקשר למשאלה המאוד עמוקה
לאפשר לרות מוזימ' ול"ילדי בית אליהו" שלה ,להיפגש
עוד פע אחת בחיי .רות היו בת  85ועדיי' מאוד
קשורה לחברי ולכפר.

והוא חזר אל השועל:
"שלו ל ",אמר...
"שלו ",אמר השועל .והנה הסוד שלי .הוא פשוט מאד:
רק בלב אפשר לראות היטב .מה שחשוב באמת סמוי מ'
העי'".
מי יית' ונלמד לראות בלב...

ירדנה מדר

ואז ,בדר לשדה התעופה ,בנסיעה לתו השחר והזריחה
של יו חדש ,הדאגות ,החששות והלח ,של הימי
האחרוני התפוגגו ופינו מקו לשמחה והתרגשות
לקראת הנסיעה .בגבורה וע הרבה צחוקי עברנו את
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כל הבדיקות הביטחוניות האי' סופיות ודילגנו
באלגנטיות על "התענוגות" של הדיוטיפרי .עלינו
למטוס בשיירה ומסודרי בשלישיות במושבי ,שורה
אחרי שורה ,התחלנו לחקור את פלאי המטוס :השולח'
המתקפל ,הז'ורנלי ,האוזניות וכל תחנות המוסיקה
וכמוב' הטלוויזיות התלויות מעל ראשינו .לא היה
משעמ לרגע וכבר מצאנו את עצמנו דבוקי חזק
במושבי כאשר המטוס המריא .העול שראינו דר
החלו' הפ לאלכסוני ותו זמ' קצר הל וקט' ונראה

למחרת הוזמנו לסיור במוסד שאודי מנהל עכשיו,
וינטרט.ר .ראינו ש
ה" ֶ32ט.ס ָהיִ י" בכפר קט' על יד וִ ֶ
בתי מלאכה הדומי לשלנו :נרות ,אריגה ,משי ,ג' ירק,
מכבסה ועוד .פגשנו את "החברי" שלה וראינו שג
בקצה העול השני עובדי כמו אצלנו .אחרי ארוחת
הצהרי הנהדרת בחדר האוכל ע כל הקהילה ,המשכנו
דרומה לכיוו' בר' וההרי .ש קיבלנו מפתח לבית נופש
של מוסד אחר" ,הָ .מאנ.ס ָהא.ס" שליד בר' ,ש עבדו
ארנו' ומשפחתו לפני למעלה מ 20שנה וג ש סיירנו
והיו מפגשי מרגשי.
בית הנופש שלה )שקיבלנו במחיר מאוד סמלי( ,ממוק
בסו העול שמאלה ,באזור הנקרא "אמנטל"  על ש
הגבינה המפורסמת! )או להיפ?( בית אגדי שכולו מע,,
מצויד למופת ,הניצב  1000מ' מעל פני הי ,בי' הרי
וגבעות מכוסי בשפע של ירוק ויערות .השכני
היחידי ש היו הפרות המאוד ידידותיות! בכלל ,מי
שחושב ששווי ,היא בעיקר פרות ,גבינות ,ושוקולדה –
צודק! אלה שלושת המרכיבי שפגשנו כל יו! בוקר
אחד ,ללא התראה מראש ,שמענו פתאו רעש אדיר!
בהל מוחלט רצנו לחלו' לראות מה קרה .ומה ראינו?
שיירה של מאות פרות מקושטות בפעמוני ענקיי
העולות למרעה הקי ,שלה בהר! אז הבנו למה הגבינות
והשוקולדה ש כל כ טעימות :אי לא? א אפילו
הפרות יוצאות לנופש קי !,בכל אופ' ,השהיה בבית
הנופש הזה הייתה ממש מתנה ונהנינו מכל רגע .מש
יצאנו כל יו לטיולי ומפגשי באזורי שוני:
הרוחני
המרכז
בדורנ,
ב"גתאנו"
ביקרנו
האנתרופוסופי ,שכול שמעו עליו כבר כל כ הרבה.
ש פגשנו את איריס מאייר ,שהייתה "אימא מחליפה"
לפני כמה שני בבית שילי לשעבר )היו בית יואל(.
לגמרי במקרה פגשנו עוד כמה אנשי שקשורי לכפר
בדר זו או אחרת .ג הצטלמנו ע רודול שטיינר )או
לפחות ע פסליו(.

כמו לא קשור אלינו כלל ,כתמונה של בית בובות ע
בתי ,כבישי וכלי רכב מיניאטוריי .החברי הסתכלו
בהתפעלות רבה החוצה ,אבל לא היה רגע של חוסר
ביטחו' או חרדה .ואחרי שג לארנו' חזר צבע הפני
הטבעי שלו )!( התפנינו לעסוק בשאלה :מה עוד אפשר
לקבל מהדיילות החמודות ע ההצעות המפתות ,כמו:
שמיכה? כרית? שתייה? כיבוד? וכמוב' שאלת השאלות:
מתי כבר תגיע הארוחה המובטחת? איזה כי! מגש
אישי לכל אחד ובתו כל תבנית קטנה ,הפתעה אחרת!
האושר והעונג קרנו מפניה! אחרי הארוחה הגיע רגע
הנחת הראשו' – מעופפי מעל הענני ,בי' שני עולמות
היה אפשר להישע' לאחור בלחיצת כפתור וליהנות
מהסרט ,המוזיקה או מלא לעשות דבר ולנמנ .וכ
עברה כל הטיסה בשלו ובנחת ,כמו ג הנחיתה בשדה
התעופה של ציריקלוט' .כשישבנו ברכבת התחתית
שלקחה אותנו ליציאה ושמענו צלילי "יודל" וקולות של
פרות ,הבנו סופית לא' הגענו! )ומי אמר שלשוויצרי
אי' הומור?!( ג משימת מציאת המזוודות )הנכונות!(
ומשיכת' מהסרט הנע ,היתה קטנה עלינו ,וכבר יצאנו
אל העול הגדול והחדש.
הטיסה וכול מה שכרו בה ,היתה בעבורנו ,המלווי,
הנעל הגדול בתכנו' ,מפני שבאמת לא יכולנו לצפות
מראש אי החברי יעברו אותה .הוקל לנו מאוד
כשראינו שהכול עבר כל כ טוב וחלק .בטיסה חזרה כבר
התנהגו חברינו כאילו לא עשו שו דבר אחר בחיי!
מכא' ואיל הכול תיקתק כמו שעו' שוויצרי! בעיקר
בזכות תכנו' קפדני מראש של המסלול ,הזמנות הרכב,
האכסניה ובית הנופש ,קביעת מפגשי מראש ע כל
האנשי שרצינו לפגוש ,הכנת מפות דרכי מפורטות –
כמוב' בזכות בחירת מדינה מסודרת כמו שווי ,,ולא
מעט ג בזכות כל אנשי הכפר ,שליוו אותנו
במחשבותיה הטובות לאור כול הימי.
ביו הראשו' פגשנו את משפחת לוי )ממייסדי הכפר
והוריבית לשעבר ,בית קורנפלד היו( ,אורנה ,אודי
ובת נוע ,שהזמינו אותנו לבית ולפיקניק מפנק
בפינה קסומה ביער יפיפה ע אג קט' ובליווי שירת
מקהלת הצפרדעי הגרה בתוכו.

בעיר הבירה של שווי ,,בר' ,פגשנו את הדובי
המפורסמי ,ראינו את המגדל ע השעו' המסתובב,
ביקרנו במוזיאו' רכבות קלות ואוטובוסי וטיילנו בג'
החיות שעל שפת הנהר החוצה את העיר.
נסענו לאג של ט '.שלרגלי האלפי המושלגי ,מש
לגרינדלוולד ,שבתו ההרי ממש וטיילנו בקניו'
הקרחוני.
וכמוב' טיילנו ג בסביבה הנהדרת של הבית.
אבל בלי ספק הביקור אצל רות מוזימ' היה "ההיילייט"
של כל הטיול! לפי דברי דורותה )מוותיקי בית אליהו
וחברה מאוד קרובה שלה( שעזרה לנו לארג' את הביקור
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וג השתתפה בו ,רות כבר שבועיי לפני כ' הייתה מאד
נרגשת ולא הצליחה להרפות את המתח לרגע .סו סו
חלומה עמד להתגש! הרי כבר לפני המו' ,המו' שני
היא רצתה להביא את בתשבע ,שאותה גידלה מגיל
צעיר ושהייתה לה כמו בת ,לחופשה בשווי ,,א היא
חלתה ,החלו נדחק הצידה והפ ללא ריאלי .והנה
עכשיו לפתע החלו עמד להתגש! אבל ג החברי
התרגשו מאוד ועוד בכפר הכינו מתנות וציורי
בשבילה ,ג אלה שלא זכו לסוע איתנו.
והנה הגיע הרגע הגדול! אי' די מילי כדי לתאר את
גודל האושר והשמחה שהיו ש! ישבנו אצל רות בסלו'
הקט' בדירתה ויחדיו העלינו זיכרונות מהעבר המשות.

ראיו' ע משתתפי המסע:

מה הייה הדבר המשמעותי ביותר עבור בנסיעה ?
תקווה :הביקור במקו שבו אודי לוי עובד והמפגש ע
החברי ש.
עינב :לפגוש את אבא שלי ולראות פרות והמוזיאו' של
הטראמי )הרכבות הקלות(.
סמדר :לראות את רותי שמדברת טוב וג היה כי לטוס
במטוס והיה נקי ,נקי ...וירוק ,ירוק!!
רבקה :המפגש ע רות והאוזניות במטוס והסנדוויצ'י
והאוכל.
בת שבע :לבתשבע )שלא מדברת ולא שומעת( נוספו
שלוש תנועותידיי חדשות ל"אוצא המילי" שלה והיא
משתמשת בה' כדי לספר אי היה:
 (1מזוודה = יד מאחור מושכת מזוודה דמיונית;
 (2מטוס = יד שטוחה אלכסונית כלפי מעלה;
 (3הטיסה = יד שטוחה מתקפלתמתארכת
אפרי :החדרי בבית הנופש היו נהדרי ונוחי ,וג
הנו והשלג שיכולנו לראות מהבית.
סמדר :ארנו' היה הנהג הכי טוב ,הסיע אותנו לכל
מקו .מאיה עשתה לנו סלט אחלה וארנו' בישל אוכל
מאוד טעי.
תקווה :ירד הרבה גש.
עינב :שווי ,אר ,מאוד יפה ,הכול ירוק ,יש אגמי והמו'
יערות ענקיי.

מה היה הכי מפחיד?
סמדר :הגשר בקניו' הקרחוני.
אפרי :כ' ,לא ראינו את הדר עליה הולכי על הגשר.
רבקה :שו דבר לא הפחיד אותי ,לא פחדתי.
תקווה :בטיסה חזרה קצת פחדתי.
סמדר ואפרי :בטיסה חזרה היינו גיבורי ,שמרנו על
ארנו'!!!

רות הביאה שפע של מתנות לכל אחד מהחברי ולכל
מי שנשאר בכפר.
הביקור אר בס הכול כשעתיי ,אבל הוא מסוג
האירועי שאי אפשר למדוד בזמ' או בכול מדד אחר.
אחד מרגעי החסד הגדולי והנדירי בחיי ,שאת
השפעתו וייחודו קשה מאוד להסביר ,א אני בטוחה
שמי שהיה ש ,חש באור ,בחו ובאהבה שעטפו את
כולנו .את המפגש המרגש סיימנו בשירה משותפת של
השיר "הבה נשירה" וע כול הקושי להיפרד ,יצאנו
מאושרי ושמחי.
לא רחוק מהבית של רות שנמצא על יד העיר ביל ,גרה
משפחת שילי )שמחה ומרקוס ,הורי בית לשעבר ,היו
בית יואל( וג ש התקבלנו בחו ,בשמחה ועל כוס
קפה ועוגה התעדכנו בכל ההתרחשויות החדשות בשני
הצדדי.
ביו האחרו' עוד פגשנו את אמיר וסילביה דג' ,שג
לה היסטוריה ארוכה בכפר.
בסופו של דבר מצאנו את התשובה לשאלה ,מדוע בכלל
להוציא חברי לחו"ל :כמו לגבי כולנו" ,לצאת
מהקופסה" ,לעמוד באתגרי חדשי ,ולהרחיב אופקי,
פותח ומפתח יכולות חדשות ומעשיר אותנו ואת נפשנו
בהתנסויות ובחוויות שישמשו וילוו אותנו בהמש
חיינו .לקבוצה הזאת הייתה זכות גדולה להיות
הראשונה מסוגה ,אבל היא ג הוכיחה שבזמ' אמת,
אפשר לסמו על החברי שלנו.
בש כל הקבוצה ,אנו רוצי להודות לכל מי שעזר ולקח
חלק מעשי ו/או מחשבתי בלאפשר את המסע הזה.

א תצא קבוצה אחרת של חברי לטיול בחו"ל איזה
עצה היית רוצי לתת לה?
עינב :א יש געגועי אפשר לכתוב גלויה .זה עוזר!
סמדר :שתהיה לה נסיעה טובה.
רבקה :בשדה תעופה יהיה כי.
סמדר :לא לשכוח מגבת!
תקווה :וג לקחת מספיק תחתוני!

א יו אחד יצא לכ שוב לצאת לחו"ל ,לא' היית
רוצי לנסוע?
אפרי :שוב לשווי ,ולרות ,ולהיות איתה יותר.
תקווה :לאוסטריה.
רבקה :לגרמניה ,למקו יפה.
סמדר :לגרמניה איפה שמורב' גר.
עינב :לאנגליה.
בת שבע :אר ,הקוקה קולה ,לקוקה קולהלנד!!
)פרשנות שלנו! לפי תנועות הידיי החוזרות על עצמ!(

מאיה דור ,ארנו' דור וכריסטי' טלקר

קליטת חברי חדשי
כפר רפאל מהווה 'בית לחיי' לחברי ולמשפחות ולכ'
לאור שני לא הייתה תחלופה רבה של חברי הקהילה.
יחד ע זאת ,בשני האחרונות ,נפרדנו בכאב רב מכמה
חברי )פנינה ,מנדי ,תמי ,עומר ודפנה( .הפרידות היו
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עלה בכפר כבר לפני מספר שני ,והיוזמה התחברה
לרעיו' דומה שעלה בקיבו ,עי'גב – שילוט לעצי
בקיבו ,,לזכר גיטה דרורי ,סבתי.
כשהייתי ילד ,סבתי אמרה לי פע" :כשאני פוגשת צמח
שאת שמו אני מכירה ,אני כמו פוגשת חבר ותיק ,ואני
שמחה!" כשאנחנו מכירי את ש הע ,אנו מזהי אותו
בכל מקו ובכל עונה – בזרע ,בעלה ובפרי .אנו יכולי
לפגוש אותו וללמוד ממנו רבות.
לפני כשנתיי ,בפעילויות הערב ,החברי למדו
והתבוננו בשינויי העונות המתבטאי בעצי ובצמחי.
ההתבוננות בעול הטבע הסובב אותנו מאפשרת לנו
ללמוד באופ' בלתי אמצעי ,את החוקיות הגבוהה
הפועלת בכל ,להכיר את כוחות הטבע ,האלמנטי וחוקי
ההתפתחות בזמ' .ג היופי שאנו חווי בהתבוננות
בטבע הוא ביטוי לחוקיות החיה ,להרמוניה ולסדר
בעול הצומח .זו יכולה להיות חוויה עמוקה של
בריאות ,ושל הבריאה.
היו כולנו יכולי לעבור בשבילי הכפר ולראות את
התרמילי של האלביציה ,את הפרחי האדומי של
הקליסטמו' ,ואת הפירות הצהובי של הפיקוס
הבנימיני ,לבר אות לשלו ,וללמוד מה כיצד לצמוח
ולהשתנות.

קשות ואנו ממשיכי ללוות בהרבה חו ומחשבות
טובות כל אחד שעוזב את הכפר )חברי ,אנשי צוות
ומשפחות( .השינויי האלה פתחו דלת לחברי חדשי
להיקלט בכפר.
לאחרונה הצטר לבית שפילמ'מדר אלכס קוזניצוב.
אלכס הגיע מבאר שבע ,אחרי שהיה חבר כמה שני
ב'בית הקבוצתי' .יש לציי' שאלכס הגיע לכפר רפאל
בזמ' שנורו רקטות על אזור באר שבע – דבר שהשפיע
על מידת דחיפות קבלתו .הוא המיר את "חיי העיר
הסוערי" ,בחיי כפר שקטי ורגועי .ניכר כי אלכס
מרגיש יותר ויותר בבית וא טבעי לראות אותו על
השבילי מבר את העוברי ושבי ומחיי את חיוכו
השובבי .המפגש ע אופי החיי השונה הינו אתגרי
ודורש מאלכס ללמוד ולהתפתח .אלכס מגלה עוד
תחומי בה היה רוצה להתנסות ומביע רצו' להשתלב
בפעילויות השונות .אנו מאחלי לאלכס קליטה טובה
ומהירה.
יש לציי' שעדיי' יש בכפר שני מקומות פנויי לנשי.
אנו מרגישי חובה מוסרית "למלא את השורות"
ולאפשר לנשי מתאימות )נשי שאופי חיי הכפר עשוי
להעשיר אות'( להצטר אלינו.
אפשר להפנות מתענייני לאתר האינטרנט של הכפר
ולהציע לפנות דר המייל או טלפונית )(086462343/4
ולהגיע לביקור.

גל לוי

חוג סיירות
בחודש ינואר השנה התחילה בכפר רפאל פעילות
ייחודית :יצרנו קבוצה קטנה ,שהצטרפה לפעילות

מיכל יואל

ט"ו בשבט
בכל שנה בט"ו בשבט נטענו עצי בכפר ,ואכ' הכפר
מלא בעצי ממיני וזני שוני ומגווני .אבל לפעמי
מרוב יער אנחנו שוכחי לראות את העצי...
השנה בט"ו בשבט לא נטענו עצי ,אלא נטענו שלטי
ע שמות העצי .אחרי התכנסות קצרה באול ,קיבלנו
שלטי ע יתדות ,תמונות של העצי ,מידע כתוב לגבי
מוצא כל ע ,ויחוסו המשפחתי ,ויצאנו לחפש את
העצי ולנטוע ליד שלטי ע שמ .הרעיו' לשילוט
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שמקיימת עמותת חוגי סיירות של הקר' הקיימת
לישראל ע"ש אורי מימו' .קבוצה זו מונה שמונה חברי
מבתי שוני.
מור ,מדריכה מטע העמותה ,הגיעה פע בשבוע
בשעות הצהריי והעניקה לחברי חוויה של לימוד
והתנסות בנושאי הקשורי להכרות ע הסביבה,
התבוננות בטבע ,התמצאות ושדאות .ניכר כי מור
הקדישה מחשבה רבה ותשומת לב לתכנו' הפעילות ,תו
שימוש באמצעי עזר שוני ,שיהפכו את הלימוד
וההתנסויות השונות לנגישי יותר.
מפגשי אלה מאפשרי לחברי להשתת בפעילות
שמתקיימת בחלקה מחו ,לכפר ומועברת על ידי מדריכה
שאינה חלק מהצוות הקבוע וכ להעשיר את מגוו'
ההתנסויות שלה.
חברי הקבוצה מביעי שביעות רצו' רבה ,אוהבי את
הפעילות ומצפי בכל פע למפגש הבא .ה חוזרי
מלאי חוויות אחרי שהדליקו מדורה ,הכינו תה ,פיתות
וקינחו בסוכריות מתוצרת עצמית.
לפני חופשת הקי ,,הקבוצה סיכמה את הפעילות בטיול
לעי' ירקע שנמצא במכתש הגדול .כל אחד מחברי
הקבוצה התבקש להגיע ע תרמיל ובו כל הנדרש לטיול
רגלי .המסלול אינו ארו א ע זאת האתגרי בו היו
רבי .הליכה במדבר ,ירידה איטית על צלע הר והגעה
מפתיעה ל ֶגב ע מי ,שא אפשר לטבול בו .כול חזרו
שמחי ומלאי חוויות.
זו ההזדמנות להודות מכל הלב למור על השקעתה
ולקוות שנוכל להמשי בפעילות זו ג בשנה הבאה.

בנושא ,הותקנו בו דודי שמש בעבור המטבחי ובעבור
מקלחות החברי והעובדי .במאי האחרו' ,בעקבות
דרישה בלתי מתפשרת של משרד הבריאות ,הותקנו דודי
שמש בעבור חמש הקבוצות הנותרות .וראה זה פלא:
אי' כל צור בהשקעת אנרגיה נוספת – השמש עושה
את כל העבודה ...וכ ,בעזרת תרומות נדיבות של משרד
עור די' צבי אגמו' )בהמלצת אלימל כ (,ושל הקדש
שהקימה אסתר טוביס לטובת נכדה אס טוביס ומנוהל
בידי דודתו תמימה שחר )בהמלצת סמדר טוביס( – א
ג הודות לכללי משרד הבריאות המחמירי – זכינו
במקור אנרגיה נקי ומתחדש שלא ציפינו לו ,ואנו
שמחי על כ מאוד ומודי מקרב לב לתורמי שסייעו
בידינו לקבלו.
אוסי עוד כי זו נראית רק תחילת הדר בתחו
האנרגיה :בכוונתנו לערו בדיקה יסודית של כל התחו
ולהתאימו לתנאי המאה ה ,21שאינ פשוטי וקלי
א טומני בחוב את זרעי המודעות להשפעת נסיבות
חיינו על סביבתנו ואת הרצו' וא היכולת לשנות
ולהשתנות ג בתחו חשוב זה.

יפתח ב' שלו

מיכל יואל

התרחבות השימוש באנרגיה סולארית בכפר
נושא האנרגיה בכלל והשימוש באנרגיות 'מתחדשות'
ונקיות – שמש ,רוח – בפרט נמצא בחזית התודעה
הציבורית כבר שני לא מעטות .למרות היות ארצנו
משופעת במשאב בלתי נדלה – אנרגיית השמש –
נותרנו מאחור לעומת ארצות מפותחות וקרירות מאתנו
ברתימת משאב זה להחלפת המשאב המזה והמתכלה
של המחצבי – נפט ומוצריו ,פח וג )פחות מזה,
א לא פחות מתכלה( גז .לכ יש יוצא מ' הכלל חשוב
אחד :דודי השמש לחימו מי ,המעטרי את גגות
שיכוני ארצנו ובתי מידותיה כבר שני רבות.
אצלנו ,נרתמה אנרגיית השמש לחימו מי מראשית
הכפר על ידי מערכת קולטי מרכזית ,שהוצבה על גג
חדר ההסקה )ובהמש ,ע בניית המכבסה והמאפייה,
ג על גג'( ,והיוותה מעי' 'קד חימו' למערכת
המרכזית המופעלת בסולר הול ומתייקר .למרות כל
ניסיונותינו במרוצת השני ,לא עלה בידינו להימנע
מהפעלת תנור הסולר א בימי הקי ,החמי ביותר–
כנראה בשל אובד' האנרגיה הכרו בסחרור המי ברחבי
הכפר.
הסנונית הראשונה של חימו מי סולארי מקומי
הוצבה בבית הנופש באשקלו' ,והנופשי בו בעונת
הקי ,ידעו שאי' צור להפעיל את הדוד בחשמל –
השמש חיממה די והותר עבור משפחה ממוצעת .ע
שיפו ,בית  ,2וביודענו את דרישת משרד הבריאות

קרקס רפאלו
אני זוכרת את ההליכה לקרקס הגדול שהגיע לבאר שבע
בשנה שעברה .אי התפעלנו מהפעלולי וצחקנו
מהליצני .מה שלא ידענו – שזו הייתה הכנה לקראת
הקרקס האמיתי – הקרקס שלנו :קרקס רפאלו!
וכ ,השנה ,לקראת פורי ,התאמ' כל בית על מופע
משלו ,מיוחד וקסו – כל אחד ואופיו.
ע בוא החג ,נרגשי ומחופשי מכ רגל ועד ראש,
נכנסנו לאוהל הקרקס המקושט וחיכינו לראות מה
יביאו עמ האורות.
קולות מאחורי הוילו' הכריזו על "קרקס רפאלו" והחגיגה
החלה:
ראשוני ,נפגשנו ע קבוצת קרקס קצת כושלת
שניסתה את כוחה בתרגילי משוני ,ה נראו קוזאקי
או לפחות מהירח ודיברו בצורה מצחיקה בג'יבריש )או
קוזאקית( ,מזל שבית יואל עלו לבמה והציגו לפנינו
קרקס הודי :הליכה על מסמרי ,הודגמה על ידי ארז,
אכילת חרבות על ידי גול' ועוד פעלולי מסוכני
במבטא הודי ,כאשר גולת הכותרת :התרוממותו של
הראג'י בבה חיי.
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בי' בית לבית חזרו הקרקסוני הקטני ושרנו שירי חג
שמחי ומבדחי.
במהרה הגיע תורו של בית דור ,שהחליט שהעול
מצחיק – אז צוחקי!
כל בני וחברי הבית ,לבושי ומאופרי כליצני ,שרו
שיר פרי עט ומנגינת" :חה חה חה כולנו ליצני".

לסיי את צריכת כל הקמח היש' ואחרי ששבוע אכלו
מצות והחמ ,כבר נשר ,הייתה ציפייה ותפילה שהחיטה
החדשה תעלה ותבשיל .בעבר ,וג כיו ,בתקופה זו אנו
תלויי מאוד במזג האוויר .מה שיבוא מ' השמיי מאוד
משמעותי לשנה החקלאית .הפרחי הופכי לפירות
והפירות הקטני כל כ עדיני ,עד כי כל גש חזק או
חמסי' יכולי להרוס את כל היבול.
זה הזמ' שבו אנו דואגי ג לחי :בתקופה הזו גוזזי
את הצמר של הכבשי ודואגי לטלאי ולגדיי
החדשי שנולדו.
אפשר לראות כי בחג זה יש דאגה ונתינה ג בי' אד
לאד :כאשר ִנקצרת החיטה ונאספי היבולי אנו
משאירי חלק לאלו שאי' לה )לקט ,פאה ושיכחה(.
בחג השבועות יש נתינה נוספת :ידוע כי חג זה הוא חג
מת' תורה .בני ישראל ,אחרי שהיו עבדי במצריי ,היו
צריכי ללכת זמ' רב במדבר ורק אחר כ משה עלה להר
ואלוהי נת' לו את התורה – מערכת חוקי מוסריי
היוצרת ובונה חברה חדשה.
משה טומ' את הזרע למפגש ע האלוהי כביכורי .בני
ישראל קיבלו את התורה כשלב בדר אל החירות.
אנו רואי כי חג השבועות נות' רמז ליחס שבי' האד
לסביבתו ויכולי לשאול את עצמנו כיצד אנו יכולי
להחיות את הדאגה ,החמלה והנתינה מתו חירותנו
במהל חיינו היומיומיי.
כמה ימי לאחר חג השבועות חגגנו בכפר את חג
הקהילה ,חג המיוחד לחיי בכפר רפאל .כולנו בחרנו א
במודע וא שלא במודע להיות שייכי לקהילת כפר
רפאל וחג זה נות' לנו את האפשרות להתבונ' ולחגוג
את החיי המשותפי.
החיי בקהילה מורכבי ודורשי עבודה יומיומית אנו
נדרשי לחלוק את חיינו בצורה אינטימית ע הרבה
אנשי ונקראי להיות קשובי לזולת .כדי שקהילה
תוכל להתקיי ולפעול ,אנו זקוקי לאימוני רבי,
שחיי היו יו מספקי לנו.
בבוקר החג החלפנו את מקו עבודתנו וניסינו להבי'
ולהרגיש מה עושי חברינו בשעות העבודה .אחר
הצהרי ערכנו קונצרט חגיגי ,ששילב בי' חברי,
עובדי ,ילדי הכפר והורי הבית .הקונצרט היה מיוחד
מאוד ויכולנו לחוות אי בתזמורת כמו בחיי הקהילה,
כשיש עבודה משותפת ,רצו' והקשבה התוצאה יכולה
להיות הרמונית.

עלו ובאו בית קורנפלד ע קרקס ביתי :בתשבע על
החבל ,איתי על הכדורי והתלונות ,אפילו גורילה
מאולפת הסתובבה ש!
בית ב' שלו לא חיפשו רחוק והראו מה קורה יו יו
בבית:
תומס ואיל' )הליצני( עושי שטויות ,לבנת מאלפת
)את יהודה( אריות ,ועוד הפתעות רבות.
המהרי ה לא מהממהרי ,הסתדרו לאיט ופצחו
בזמר קרקס נודד.
צועני לתפארת בראשותו של הרב ער'עובדיהיוס
ושמחו את כולנו.
רקדו ִ
בית טלקר הפתיע ,כאשר את מקו החברי תפסו
בובות )שכמוב' הופעלו על יד( וערכו מופע מלא קצב
ומקוריות :הייתה ש אפילו צפרדע מרימת משקולות.
ואחרוני חביבי עלו המדרשפילמני :תחילה היה
נדמה שתמה ההצגה ותפקיד רק לנקות את הבמה א
מה שקרה ש – פלאי פלאי :פליקס מצא מקל קסמי,
אנשי החלו להופיע ולהעל ובסופי הסופי –
פאולינה נעלמה בי' הבדי ובמקומה התגלה ניצ'!
עד היו אנחנו מחפשי אותה – פאולינה – איפה את?
אי' כלו....
היה ערב פורימי מהנה ,מצחיק ,מקורי ומלא ח' – אולי
אחד הטובי ביותר )לי אישית אי' פרספקטיבה רחבה
כל כ( .נותר להודות לכל העושות והעושי ולכל
מוחאות הכפיי והצוחקי .כי גדול ,אחרי עבודה קשה
– מזל שפורי בא רק פע בשנה!

אורת קורנפלד

"יו הורי" – מפגש ע משפחות המתנדבי
שנה אחר שנה מגיעי אלינו חבר'ה צעירי לשנת
התנדבות )לפעמי א שנתיי ויותר( ולוקחי חלק
בחיינו .המתנדבי מגיעי מהאר ,ומחו"ל ,אחרי סיו
ביה"ס ,במסגרת שנת שירות ,שירות לאומי ,לאחר הצבא
או בהמש החיי כחלק מחיפוש ורצו' להעניק .אי' ספק
שבלי עזרת המתנדבי ,כפר רפאל לא היה יכול
להתקיי .זה המקו להודות מקרב לב לכל המתנדבי
על בחירת להשתלב בחיי הכפר ,וכמוב' ג לבני
משפחותיה שעומדי מאחוריה ,תומכי ועוזרי
להתמודד ע האתגר.

עדי פור'

חג שבועות וחג הקהילה
כמדי שנה בעונה זו אנו חוגגי את חג השבועות .חג
ִ
השבועות נחגג בסו תקופת ספירת העומר ,תקופה בת
חמישי ימי ,או חמסי' ימי ומסמל את הקשר שבי'
האד לצומח ולחי ובי' האד לאל .בפסח נהוג היה
10

למתנדבי
רוכשי
שאנו
מההערכה
כחלק
ולמשפחותיה החלטנו לערו "יו הורי" ,שמטרתו
הייתה הכרות הדדית ופתיחת דלת שתאפשר להורי
להכיר ,ולו במעט ,את המקו שבו נמצאי קרוביה
ואולי ג להבי' מדוע נדרשת מה התמסרות כה רבה.
השקט והשלווה השוררי במקו ה פרי של עבודה
מאומצת שבחלקה קשורה לכ שאנו מלווי את
החברי לאור כל היו )ולא עובדי במשמרות( ,תו
היכרות עמוקה עימ ויצירת אווירה תרפוייטית.
לשמחתנו ,רבי הגיעו והמפגש היה משמעותי וחשוב.
לאחר שעשינו סיור בכפר ,התכנסנו באול לשיחה
ולמפגש .ארוחת צהריי ,ע פיצה בסגנו' כפר רפאל,
אפשרה לכל האורחי להתכבד ולהצטר בסיו לבתי
ולמשפחות .לאור חשיבות של מפגשי כאלה ,נייחל
למפגשי דומי ג בשני הבאות.

א לא כל החיוכי נושאי מטעני חיוביי כל כ.
החיוכי שלנו ,העובדי ,לעיתי קרובות מרגישי כמו
מדי ומחסה .אנחנו תמיד מנסי לתת את המיטב
לחברי ,והרבה פעמי אנחנו מחייכי כשאנחנו
נקרעי מתחושות של כישלו' אישי ,חוסר הבנה,
תשישות ,כעס ופחד .אנחנו מחייכי משברי ,אנחנו
מחייכי הקרבות ,אנחנו מחייכי החוצה .לפעמי
אנחנו מחייכי כל כ הרבה שאנחנו נעשי שמחי
שוב.
ולא' כל זה מגיע? לשרשרת של נקודות שכל עובד נוצר
המחורזת בקשיות ויופי ,ושדרכה נשק כל הספקטרו
של הרגשות האנושיי .עכשיו ,כשהשנה שלי מתקרבת
לסיומה וכשמרבית החיוכי שלי כבר שזורי ,אני נהנה
לבחו' אות .אני גאה להגיד שא אחד מה לא היה
לשווא.

מיכל יואל

אורי פורת

חוויות ִמשה.ת בכפר
בעוד חודש ,בקצה הרחוק של אוגוסט ,כשהכפר יתכונ'
לפרידה מהקי ,,אסיי את תפקידי כעובד בכפר רפאל.
עכשיו ,במבט לאחור ,אני יכול להתחיל להסביר לעצמי
מה התרחש בשנה הזו.
יותר מכול' ,שתי המילי המדויקות ביותר לתיאור
החוויה שלי פה ה' "קשה" ו"יפה" .הצירו הזה מזכיר לי
את דבר אצילי טרויה בראות את הלנה" :ולו תמורת
אחד מחיוכיה ,כאב של אנשי טרויה והאכאי לא יהיה
לשווא" .אני אוהב את המובאה הזאת כי היא פורשת
עוד מילה חשובה ,אולי אפילו חשובה יותר ,והיא –
חיו.
איני יודע מה הופ מטפל לטוב ,אבל אני יודע שהדר
לש עוברת דר עשרת אלפי חיוכי .עשרת אלפי
בכמות ,עשרת אלפי בסוג .כשאני מספר לעצמי את
השנה ,אני מוצא שהדר הטובה ביותר היא לשזור אותה
דרכ.
לדוגמה ,זה סיפורו של אחד החיוכי המהני האחרוני
שהוספתי לרשימה הזאת .החיו לא היה שלי ,הוא היה
של לי פר ,,אחת מהחברות אית' אני עובד וחייכנית
מקסימה במיוחד .זה היה בחזרות לריקודי חג השמש .לי
רצתה להצטר לריקודי א חששה מנפילה .לבסו
אזרה אומ ,והצטרפה אל הרוקדי .כשהיא דילגה,
אוחזת בי ליציבות א בקלילות ובח' ,היא חייכה את
החיו העמוק של הצלחה בעשייה של דבר שחששה
לעשות.
החיו הזה מכיל הד של רבי מהחיוכי ,שכ' ההצלחה
בעשייה היא נקודת מפתח בשביל החברי ,השואפי
תמיד להתגבר על הקשיי המגבילי אות ,א ג
בשבילי כעובד .החיוכי הכי מספקי ה חיוכי עמל
וניסיו' ,חיוכי תחבולה שהשיגה מה שנכשלת מלהשיג
פעמי רבות ופערי בהבנה שהותרו במאמ ,משות
ע החברי .כחלק מהמגוו' ,ה מצטרפי לחיוכי של
אושר ,של שלווה ,של הפתעה ,וג לחיוכי של שמחה
פשוטה מהוויותינו בתו קבוצה מדהימה כזאת של
אנשי.

חג חודש שבועות ופרידה מבית הספר
ביה"ס וולדור "נטע ארז" ע"ש יאנוש קורצ'אק עבר
במהל השנה למבנה חדש בעיר באר שבע.
רגע לפני המעבר ,ביו הלימודי האחרו' שלנו בביה"ס
הקוד ,כאשר מסביבנו ארגזי ארוזי ,שולחנות
בדרכ למחס' וערימות של כיסאות ,התאספנו לחגוג
יחדיו את חג השבועות .סיפרנו על החיטה שמאז פסח
נקצרה בשדות ועל עצי הפרי שחנטו פירותיה ואלו
גדלו והבשילו לקראת החג .סיפרנו ג על מנהג העתיק
של בני ישראל למלא סל בפירות הבכורי ולהעלות
ברגל לירושלי אל בית המקדש.
אבל קוד שהיו לבני ישראל עצי פרי ושדות חיטה ,היה
לה מסע ארו ומפר במדבר .ויו אחד ,ממש בזמ'
הזה בשנה ,לפני יותר מ 3000שנה ,ה התאספו יחדיו
למרגלות הר סיני ,כפי שאנחנו התאספנו יחדיו ברחבת
בית הספר .ה היו אז בדרכ מהבית היש' והמוכר
שלה במצרי ,אל עבר בית חדש שטר הכירו ולא
ידעו אי הוא נראה .במקו ההוא ,למרגלות הר סיני,
ה קיבלו את התורה מידי משה רבנו ,וליבותיה
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התמלאו אמונה וכוח להמשי הלאה יחד במסע נסיעה לקונצרט
המשות שלה.

אחר צהריי אחד בחודש אוקטובר יצאנו מכפר רפאל
לתל אביב )העיר הגדולה!( ,לשמוע קונצרט בהיכל
התרבות.
שמענו שירי של שוברט בביצוע של אנה סופי פו'
אוטר ,את הפתיחה רוזמונדה של שוברט ואת
הסימפוניה הפסטורלית של בטהוב' .אמנ ההתארגנות
לא הייתה קלה )ארוחת ערב שלקחנו אתנו ,תכנית
חלופית למעט החברי שנשארו בכפר וכמוב' הנסיעה
הארוכה יחסית הלו וחזור באוטובוס(; אבל כל זה היה
כדאי! כולנו מאד נהנינו להיות חלק מהקהל המאזי'
לתזמורת הפילהרמונית בתל אביב .החברי שמורגלי
בשמיעת מוזיקה בקונצרטי בכפר ובבאר שבע ,שמחו
מאוד להיות חלק מהקהל הגדול בהיכל התרבות,
ולמרות חששות מסוימי שליוו אותנו ,התנהגו למופת.
אנחנו מקווי שנוכל כל שנה לצאת לפחות פע אחת
לקונצרט בתל אביב ,לתוכניות המיוחדות של
הפילהרמונית.

ג אנחנו השנה ,בחג השבועות ,עזבנו את הבית המוכר
שלנו ,את בית הספר ע"ש קורצ'אק בשכונה ה' ,שהיה
לנו בית טוב בחמש השני האחרונות ,ועברנו לביתנו
החדש בשכונה ו' החדשה ,שאותו נכיר ע הזמ'.
בחג השבועות המשות ,טר המעבר ,הודינו לבית
הספר ששירת אותנו נאמנה בשני האחרונות :שרנו
שירי ,שיתפנו זה את זה ב"פירות" מעבודת כיתות בית
הספר ,והקפנו – ילדי ,הורי ומורי – את מבנה
ביה"ס בחיבוק ידיי ענק .המורה אבנר נזכר אי
בהתחלה הילדי הראשוני והצמחי שנשתלו היו
קטני מאד ועד כמה כול גדלו וצמחו.
אנו מקווי שג ביתנו החדש יתעט ירק במהרה ,שע
הזמ' יתרחב בו הצל ושהילדי יגדלו בו בשמחה!
בהזדמנות זו ברצוני להודות בש צוות בית הספר לכל
מי שעזר בצורה כלשהי ,נסתרת או נגלית ,לארוז את
הבית היש' ולהכי' את הבית החדש .מעבר בית הספר,
שהתרחש בשבועות האחרוני כנס ,לא היה אפשרי
בלעדי העזרה הרבה שזכינו בה מקהילת בית הספר
הרחבה :תודה להורי ,לאנשי כפר רפאל והעובדי
בכפר ,לצוות הגנני ,לאנשי ועד העמותה ,לעיריית באר
שבע ,לתורמי הנדיבי ,לאנשי יחידות משמר הגבול
מרחב דרו ולחיילי בה"ד  .1תודה לישראל פנחס –
שצבע את כל המבנה בעלות נמוכה וא מצא פתרונות
יצירתיי וחסכוניי לצביעת הקומות העליונות ,בנוס
לגיוס הצבעי עצמ כתרומה ,לניר בראו' – שהוביל
את פרויקט המעבר לפרטיו ,לד' כ ,שברא חצר מטופחת
ונעימה ולרבי רבי אחרי .אנו מודי לכולכ מקרב
לב ומקווי שבית הספר החדש יהיה לנו בית טוב ,ח
ומוכר.

ארנו' דור

קייטנה באילת
בחודש נובמבר האחרו' יצאנו קר' ,בתשבע ,מירב,
מדל' ,אפרי ועודד לשבוע של כי בדרו.
ביו הראשו' בעיקר נסענו והגענו לקיבו ,אילות .ש
התמקמנו בחדרי ויצאנו לטייל בקיבו .,ביו השני
נסענו לפארק תמנע .בו חווינו קצת היסטוריה ,קצת
גיאולוגיה ונו מדהי .גולות הכותרת היו סירת הפדלי
באג המלאכותי ,וכמוב' – ולא פחות חשוב – הגלידה!
ביו השלישי יצאנו למסע עגלוני בכרכרות חמורי
מדרו לאילת.
המדרי ,שנשבה בקסמי הקבוצה המיוחדת ,הכי' לנו
פיתות ותה .לחברי לקח זמ' להתגבר על הפחד
בתחילת הטיול ,א בסופו ה היו ממש מאושרי .אחרי
מנוחת צהריי שגרתית יצאנו לאילת ,לקנות מזכרות,
וחווינו מקרוב את חווית החו האילתי ע כל ההמולה
שסביבו .ביו שלמחרת שטנו בסירת זכוכית וראינו
מקרוב את כל פלאי הטבע שמתחת למי .ביו החמישי
ארזנו את המזוודות – ע הרבה חוויות – והתחלנו
להתגלגל דר נופי מרהיבי הביתה ,לכפר רפאל.
תודה ליני' ולסופיה ,שעזרו לי מעל ומעבר למשוער,
ולחברי הכפר ,שנאלצו להסתדר ע רכב אחד פחות.

ארנו' דור

טל אביר
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נושאי בלבנו את זכרה ברגשי תודה על עשייתה
הברוכה לאור שני רבות.

ביו ראשו' ,ה 1במאי  2011הלכה לעולמה בשיבה
טובה חוה לוי .בת  87הייתה במותה .הורי הבית
הוותיקי של כפר רפאל הכירו את חוה עוד בימי בית
אליהו )המעו' בבאר שבע שממנו באו ראשוני החברי
לכפר רפאל( .את בית אליהו הקימו חוה ומיכאל לוי
ביחד ע רות מוזימ' השוויצרית ,כשאת הכס הראשו'
לרכישת הבית הערבי בעיר העתיקה בבאר שבע העניק
אחיה של חוה.

ירדנה מדר

תודות מכל הלב
לחברי הנהלת הכפר :ליו"ר אבנר יהודאי ,לגידי בראו',
לאבנר מימו' )אבא של טירא'( ,לדודו זווידה ,וליונה
ליכטנשטיי' )שלצערנו הודיע על פרישתו ,עקב החלפת
מקו מגורי(.
לנילי ברקאי ,יו"ר וועד ההורי שאינה חוסכת כל
מאמ ,לגייס תרומות לכפר ,וללוות אותנו כשצרי!
ואיתה תודה ג לכל חברי וועד ההורי.
לכל ההורי ,שדר הוועד העניקו לנו מנוי שנתי
לקאונטרי קלאב .מאוד מענג במזג האוויר המדברי.
לאליה ויאנוש לוי; לעופרה ויונת' אנס'; ולנילי וגדי
ברקאי ,ההורי של דני ,על שאפשרת לנו לקיי
"בזאר" של מוצרי הכפר בביתכ!
למושב שדה ניצ' ,על פירות ההדר המתוקי ובמיוחד
לאמנו' פיפרברג ,וצוות בית האריזה.
לסשה ,אביו של אריאל ,על הנסיעות להבאת התפוזי,
ועל עבודות האחזקה בכפר.

במציאות הישראלית של שנת  1969הייתה זו העזה
גדולה לבנות את המעו' האנתרופוסופי הראשו' באר,
וללא תמיכה כלכלית מסיבית מצד הרשויות .ב7.4.1969
התקבלו למעו' שלושת הילדי הראשוני – עודד אשר
ז"ל ,מרדכי סרוסי ז"ל ובת שבע סוסנה שתבדל"א.
בשביל חוה ומיכאל ,שהיו מטופלי בשני בני )שמעו'
ואודי – האחרו' היה בי' המשפחות המקימות של כפר
רפאל( ,הייתה זו הרפתקה רצינית .היה צרי להקי את
המעו' מ' האי' ,וחוה נדרשה לעזור במלאכה ,החל
בנשיאת מזרו' על ראשה לאור רחובות העיר העתיקה
ואיסו כלי אוכל וכלה בעזרה לקליטת העובדות
הראשונות במעו' .מיכאל וחוה ליוו במסירות אי' ק ,את
בית אליהו במש כ 25שנות קיומו .מיכאל כגזבר ,וחוה
בחו ליבה ובאופטימיות בלתי מתפשרת הייתה הרוח
הגבית מאחורי עשייתו ,ג בלא מעט מצבי שבה
קיומו של המעו' נראה בלתי אפשרי .במש שני רבות
בזמני חופשה ה אימצו בבית את אלי ,מילדי בית
אליהו ,שנזקק לטיפוח ותשומת לב מיוחדי.
לימי ,כשילדי בית אליהו התחילו להתבגר ,נרתמו חוה
ומיכאל למשימה נוספת :יצירת תשתית להקמת כפר,
שאליו יוכלו לעבור הילדי הבוגרי .ב 4.4.1979יכולנו
להניח את אב' הפינה לכפר רפאל .חוה ומיכאל ,שעל
שמו נקרא האול של הכפר ,היו בי' החותמי על
מגילת היסוד של שהוטמנה באב' הפינה .מיכאל המשי
לכה' כגזבר העמותה וחבר הוועד שלה עד יו מותו,
כשחוה מלווה אותו ועומדת לצדו ככל שנדרש.
למסירותה ודבקותה של חוה ועמידתה בנאמנות לצדו
של מיכאל היה משקל רב בהקמת כפר רפאל .אנו

לאיציק דמרי הנגר ,שממשי ללא לאות לעזור לנו היכ'
שיש צור בדברי העשויי ע.,
לישראל פנחס ,על העזרה הרבה בשיפו ,בית שפילמ'.
בזכות עבודתו התאפשר ביצוע השיפו ,בעלות נמוכה.
לבועז כנות ,על תרומת נחילי הדבורי למכוורת הקטנה
שלנו.
לעו"ד יעקב דיי' ,שמעניק לנו שוב ושוב שירותי
משפטיי בהתנדבות.
לשולי דה' ,על עבודתה בהתנדבות בבית מלאכה
למיחזור נייר ועל שיעורי העברית לצוות המתנדבי
מחו"ל.
לרות מוזימ' ,שכל שנה מתרימה בנאמנות את חבריה
בשווי ,למע' הכפר.
אנו מודי מקרב לב לכל התורמי – יחידי וחברות!
אמנ אנו נוהגי לשלוח מכתב תודה אישי ,א זו
הזדמנות נוספת להודות על כל אשר אפשרת לנו
בעזרת תרומתכ הכספית.
לכל המלווי אותנו במחשבות טובות,
וכמוב' תודה ענקית לצוות העובדי הצעיר בכפר,
שנשא אתנו בעול כל השנה) ,כמה מה א יישארו
אתנו שנה נוספת( .בלעדיה כפר רפאל לא היה
אפשרי!....
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