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בשני החורפי שקדמו לאחרו ,העסיקו אותנו משה
ויוס המקראיי .דר העיסוק בה השקפנו על מהל
התפתחותי שהתרחש בזמ שבו חיו .השנה ניסינו
להמשי לעקוב אחר אותו מהל התפתחותי דר חייו
ופועלו של אליהו הנביא.
כמנהגנו דאגנו לכ שכל חברי הקהילה ישתתפו בעיו
החורפי :ירדנה סיפרה לחברי את עיקר עלילותיו
המתוארות בספר מלכי; יפתח סיפר אות ביתר הרחבה
לצוות העובדי; צבי דביר הביא לנו לקט נבחר ממעשיות
קדומות ומאוחרות על פעילותו של אליהו ואני הרציתי
על היבטי מדעיי רוחיי של דמותו .בסיו העיו הכנו
תערוכה משותפת ,שבה הציג כל בית תמונה שעיצב
בחימר וחומרי נלווי ,מחייו ופועלו.
שלא כיוס ומשה ,איננו יודעי דבר על ילדותו ונעוריו:
הוא מופיע בבת אחת ,של ובוגר ,כמי שבידו הכוח
לעצור גשמי )במסורת מסופר שהאל הפקיד בידיו את

מפתח הגש( .נראה כי הוא מוכשר מלידה לתפקידו וכדי
למלא אותו ,אינו נזקק להכשרה ולימוד בעזרת מדריכי
ומורי – את התפתחותו הוא עושה "בכוחות עצמו".
היעלמותו מסתורית כמו הופעתו ,כשהוא עולה השמיימה
ברכב אש וסוסי אש.
אל יה הו)א(! הא מדובר בב תמותה?
מעשיות רבות מספרות על הופעתו של אליהו ג אלפי
שני לאחר "מותו" כעוזר לאנשי שנקלעו למצוקה
גדולה .מסורת אחת מדברת עליו כעל ישות מלאכית,
שהתגלמה ג בפנחס ב אלעזר )ב אהרו( הכה .כולנו
מכירי ג את המנהג להשאיר בליל הסדר כיסא וכוס
לאליהו.
בספר "מלאכי" ,האחרו בספרי "נביאי" ,אנו קוראי
בסו הפרק האחרו" :הנה אני שולח לכ את אליהו
הנביא לפני בוא יו ה' הגדול והנורא .והשיב לב אבות
על בני ולב בני על אבות "...ופרק זה נפתח" :הנני
שולח מלאכי ופינה דר לפניי ופתאו יבוא אל היכלו
האדו אשר את מבקשי ומלא הברית אשר את
חפצי הנה בא ,אמר ה' צבאות".
דמותו של אליהו נקשרה מימי ימימה ע בואו של
המשיח ,כמי שמבשר את בואו ומכי את הדר ל"גאולת
האד" ,שהיא לידת האני עול באד .א כדי להבהיר
לעצמנו את תפקידו הייחודי ב"פילוס הדר" להתפתחות
זו ,נבחר אחת מההתרחשויות המתוארות במקרא:
מנוסתו לחורב וחווייתו במערה .ביכולתנו להשוות אותה
למה שחווה ש משה ,בעת קבלת התורה.
הנה לפנינו ציטוטי ממעמד הר סיני" :והר סיני עש
כולו מפני אשר ירד עליו ה' באש ,ויעל עשנו כעש
הכבש ויחרד כל ההר מאד" "...משה ידבר והאלהי
יענהו בקול ".בקצרה :האל מדבר אל משה מתו איתני
הטבע ,שתיאור מזכיר לנו פעילות וולקנית.
ומה קורה ע אליהו? – "...והנה ה' עובר ורוח גדולה
וחזק מפרק הרי ומשבר סלעי לפני ה'; לא ברוח ה'.
ואחר הרוח רעש; לא ברעש ה' .ואחר הרעש אש; לא
באש ה' .ואחרי האש קול דממה דקה .ויהי כשמוע
אליהו "(?)...את ...קול הדממה הדקה! – שוב אנו פוגשי
את איתני הטבע בפר( וולקני ,א האל אינו מדבר
מתוכ .השקט "מדבר" ,בפנימיותו של אליהו.
נראה כי לפנינו מהל של הפנמה ,שמתבטא ג כ:
משה מכי את הע בדר אל הגאולה "מבחו(",
באמצעות התוויית כללי התנהגות כאלה ,שהחיי על
פיה נותני ביטוי חיצוני לאופ שבו היו חיי הקהילה
האנושית מוסדרי ,אילו היה כל אחד מחבריה חווה
עצמו כאני עול.
אליהו אינו מביא הוראות וחוקי ,אלא פועל כיחיד מול
יחידי )איזבל ואחאב( ,מתו דח אינדיבידואלי אלוהי.
הוא ג אינו עובר מסלול של לימוד מסודר והדרכה
מבחו( כמשה )בית פרעה; יתרו( ,אלא מפלס את דרכו
בכוחות עצמו )ע ה"עורבי" בנחל כרית; אצל האלמנה
בצידו; במאבק ע נביאי הבעל על הכרמל(.
כשפרעה וחילו טובעי בי סו ,מוצג לפנינו ניצחו
ההבנה הבהירה של משה את ההתרחשויות בטבע )גאות
ושפל ,משטר רוחות( על גילוי העיניי האלילי של
המצרי ,שנמצא בנסיגה .האירוע הזה והקודמי לו,
מוצגי כמאבק בי מייצגי לאומיי .מאבקו של אליהו
בתכונות השוקעות מתבטא באופ יותר אישי – מול

איזבל ונביאיה .את הנביאי הוא מכריע ,א לא את
מלכת :הוא יכול רק לחזות את אופ מותה ומות אחאב,
בגי הגורל שגזרו על עצמ במעשיה ,ובמיוחד
בהוצאתו להורג של נבות היזרעאלי.
אפשר אולי לומר שבתיאור פעילות משה מודגשת
ההתפתחות ההכרתית של האני ,בעוד שאצל אליהו אנו
מופני בעיקר אל פעילות מגית ,א לא כזו שהכרנו אצל
חרטומי מצריי – שמסוגלי לעשות מניפולציות
בכוחות השוררי בטבע – או הטמוני במטה אהרו
הכה )"מכות מצריי"( ,אלא פעילות הנובעת מעצ
הנוכחות של האני ברצו האינדיבידואלי :זהו הכוח
המאפשר לו לגבור על נביאי הבעל בעצ נוכחותו.
אופי המאבק ,שמתבטא בעיקר במפגש בי אליהו ואיזבל,
עשוי להפנות את תשומת ִלבנו אל נפש האד ,כזירת
ההתרחשות הדרמתית של התהוות האני :באיזבל
בעצמה מיוחדת הדחפי של הסתחררות
מתנקזי ָ
סוחפת של כוחות הנפש סביב מרכז אגואיסטי .הביטוי
לכ ,הקיצוני מכל ,מתואר לנו בתככי הכוחניי שלה,
שמביאי להוצאתו להורג של נבות המסרב למסור למל
את כרמו" ,נחלת אבותיו" .הביטוי נחלת אבות עשוי
להצביע על כ ,שאי מדובר בעקשנות הנובעת מתאוות
קניי ,אלא בשמירה אחראית על דבר מה שמשתרע אל
מעבר לאישיותו הזמנית החולפת ,ועליו הופקד "לעבדה
ולשמרה" – כמו אד הראשו בג העד! בדברי אלה
אפשר לראות רמז כי בנבות לפנינו אד שמייצג איכות
אישית שמעצ טבעה מוכרחה לעורר את חמתה
והתנגדותה של אישיות מסוגה של איזבל וכי למעשה
מתבטאות בו התכונות שמצאנו באליהו.
כבני אנוש בתקופה הנוכחית ,אנו עשויי לחוות בנפשנו
יומיו ושעה שעה את המאבק ,שאותו מייצגות בתנ"
הדמויות של אליהו ואיזבל.

צבי מדר

מפגש משפחות בכפר רפאל
חלפו שני רבות מאז התקיי מפגש משפחות כמו זה
שהתקיי בחודש מאי השנה .שגרת החיי הגדושה
באירועי יו יו ובאירועי חגיגיי ממלאה את הימי,
השבועות והחודשי .בכל זאת התעוררנו לכ שהגיע
הזמ לפנות מקו וזמ למפגש ע בני המשפחות של
חברי הכפר .ערכנו "גישוש" ראשוני כדי לבדוק הא בכלל
תהיה היענות ורצו להשתת במפגש כזה .להפתעתנו
ולשמחתנו ההיענות הייתה גבוהה מאד וכ קיבלנו את
התשובה לשאלתנו.
החיי בכפר בנויי ממעגלי רבי ,הפועלי בנפרד
וביחד ,באופ מוזיקלי השוא להרמוניה .מוב כי הקשר
ע בני המשפחה של החברי מהווה חלק חשוב
מהמעגלי הקשורי להתרחשות של כפר רפאל .ראינו
במפגש זה הזדמנות להכיר את בני המשפחה של החברי
החדשי שהצטרפו לכפר ולאפשר לה להכיר טוב יותר
את חיי הכפר ואת בני המשפחה של חברי נוספי.
נוספה על כ הזדמנות להיפגש ע "ותיקי" שלא בקרו
בכפר כבר זמ רב ,ולהזמי לתו עולמנו את אלו
שמגיעי לעיתי קרובות ,אבל למעשה אינ מצליחי
להתרש באופ רחב מהנעשה כא.
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ומהיכ יבוא הכס להתחלת הבנייה? גברת פולק מהולנד,
שאיבדה את בנה ובעלה בשואה ,הבטיחה שלאחר מותה,
נקבל את כספי ירושתה .היא נפטרה בשנת  76ושנתיי
לאחר מותה ,בשנת  (!) 78הסתיימו כל ההליכי של
העברת הכס .חודשיי לאחר שקיבלנו את האדמה ,הגיע
לידינו הסכו הראשוני .הוא הספיק לתשלו בעבור
הקרקע ולבניית שתי יחידות המגורי הראשונות ,שבה
יהיה מקו מגורי לשלוש המשפחות הראשונות) .חצי
בית נשאר כשלד ,עד שהתקבלה תרומה נוספת במהל
השני שלאחר מכ(.

המועד נקבע ,המוזמני הראו נכונות גדולה להגיע ,נותר
רק להחליט איזה תוכ לצקת לתו היו הזה .עלו כל כ
הרבה דברי שמצאנו לנכו לשת בה ,אבל היו היה
קצר מלהכיל את כול .החיי בכפר ה בעלי רבדי
רבי וכמוב אי אפשרות להביא את כול ביו אחד.
כפי שאמרה ירדנה מדר במפגש שהיה באול הכפר ,כפר
רפאל ק מתו הצור ליצור לאנשי חריגי )ומיוחדי(
מקו שבו יקבלו בלי פשרות את התמיכה ,ההגנה
והטיפול שלה ה נזקקי ,יחד ע השאיפה שיוכלו
לפתח חיי עצמאיי ומלאי ,כל אחד לפי יכולתו
ולחוות ,כאינדיבידואלי ,רגעי של חסד ומשמעות.
דברי אלה באי לידי ביטוי ג בתרפיות למיניה
שמתקיימות בכפר ואשר הוצגו על ידי התרפיסטי
השוני .אי ספק כי חיי החברי עשירי ומלאי
בעשייה ברוכה.
הצפייה בסרטו של הנחת אב הפינה של הכפר הדגישה
את הפער בי המדבר הצחיח שהיה כא ובי נווה המדבר
הקיי היו .מאז ועד היו נוצקו לתו המדבר ,בעבודה
קשה ומשותפת של כל אנשי הכפר ואלה שקשורי אליו,
כוחות של אהבה ויצירה .כוחות אלה מאפשרי את
מאתנו שות
טיפוח חיי התרבות והקהילה ,כשכל אחד ִ
ליצירה הכללית.
בסיור אפשר היה להתרש שג תחו העבודה והעשייה
בכפר נושא פרי .בתי המלאכה המגווני והשטחי
החקלאיי מאפשרי לכל אחד מאנשי הקהילה לתרו
את חלקו ולהשתת בפעילות הפורה.
השותפי בבניית יו המשפחות היו רבי .כמו תמונה
מוקטנת של חיי הקהילה ,רבי היו שתרמו ליצירתו ,כל
אחד לפי יכולתו .זו ההזדמנות להודות לכל אלה שהיו
שותפי להכנתו.
חשוב לציי ,שהחברי התרגשו מאד ממפגש זה ודיברו
עליו ימי רבי לפני שהתרחש וימי רבי אחריו .מי
יית ובעתיד נממש את כוונתנו לקיי מפגשי משפחות
נוספי.

בדיוק באותה שנה ,בדצמבר  ,78חזרנו צבי ואני לבאר
שבע לאחר  4שנות לימודי חינו מרפא בשווי(,
כשמטרתנו היא להקי את הכפר .לפני הלימודי עבדנו
שנה בבית אליהו ,והיה ברור לנו כי א ברצוננו שלילדי
אלה יהיה מקו ראוי להמש חייה ,יש לעשות מעשה...
ידענו שמשפחות דביר ולוי על ילדיה יצטרפו אלינו ברגע
שהבתי יהיו מוכני ואפשר יהיה לקלוט את החברי
הראשוני בכפר.
ובכ – יש אדמה ,יש כס להתחלה צנועה ויש ג אנשי
בעלי רצו טוב ,צעירי בוגרי קיבו( ,שאמנ למדו חינו
מרפא ,אבל אינ מביני דבר וחצי דבר בבניה ,קבלני,
מכרזי ,הגשת תוכניות וכו' ...בקיצור ,אינ יודעי כיצד
מורידי את החלו לאדמה ומגשימי אותו הלכה
למעשה.
ופה נכנס לתמונה אלחנ.
אלחנ וברי אשר ,אביו של עודד ז"ל ,תינו את בעיותיה
זה באוזני זה ,בשעת סיור משות במשמר האזרחי .ברי
ביטא את דאגתו העמוקה לגורל בנו ושאר חבריו מבית
אליהו .כששמע אלחנ על הכוונה להקי כפר לבוגרי
ועל חבורת הצעירי שמוכנה להירת למשימה בביטחו
מלא שזה פשוט יקרה ...איכשהו ...אבל ניסיונ בבניה
הוא אפסי ,הבי שאי ברירה אלא להתגייס ולקחת על
עצמו את כל האחריות על התחו הזה.

מיכל יואל

מסיבת פרידה מאלחנ טל –
וקצת פרידה מתקופה....
ב  15.4.10ציינו במסיבת פרידה את פרישתו של אלחנ
טל מהנהלת עמותת כפר רפאל לאחר כ  30שנות פעילות
ובהגיעו לגיל .80
המסיבה הייתה אירוע מרגש עד מאד בעבור כולנו –
אנשי הכפר ,אלחנ ,בני משפחתו וידידיו הקרובי –
וחשבנו לנכו לשת בו ג אתכ ,ככול האפשר .א לפני
כ ,ברצוני לכתוב מעט על פועלו של אלחנ ,למע אלה
מההורי שילדיה הצטרפו בשני האחרונות לכפר ,ולא
הזדמ לה להכיר אותו מקרוב.
בשנת  1971גמלה ההחלטה להקי כפר בעבור ילדי "בית
אליהו" לאחר שימלאו לה  18שני .רק בשנת ,1978
שבע שני אחר כ ולאחר שנעשו מאמצי רבי לאתר
מקו מתאי מהגליל ועד הנגב .כל פע שנמצאה חלקת
אדמה ראויה ,תושבי הסביבה התנגדו שנהייה שכניה;
לבסו הצלחנו לקבל ,בחכירה ,את חלקת האדמה בפאתי
באר שבע ,שהייתה שוממה ,צחיחה ורחוקה מהעיר...
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מהיש לחדש – המעבר לבית המשופ(

באותו הזמ היו לחנ שלושה ילדי די צעירי ומשפחה
לפרנס ,והיה ברור שלא רק הוא ,אלא כל המשפחה
תצטר לתרו את חלקה .וכ ,בעודנו גרי בבאר שבע,
עובדי חלקית בבית אליהו ומתחילי לטעת את העצי
הראשוני בשטח הכפר ,היינו נוסעי בערבי אל אלחנ
כמה וכמה פעמי בשבוע והתחלנו לתכנ תוכניות .מזה
עברנו למכרזי והגענו עד לבניה עצמה .וכ שנה ועוד
שנה חנ ִאפשר לנו להרחיב את מבני הכפר ,להקי בתי
נוספי ,בתי מלאכה ,אול ,ופרויקט הסיו :השכונה
החדשה.
בהגיעו לגיל  80החליט חנ שראוי לו לפרוש בכבוד וכי
הוא יכול לעשות זאת בשקט ,כיוו שעכשיו כבר נוכל
להסתדר בלעדיו .ע זאת הוא מבטיח לעמוד לרשותנו
במת עצה ,א נזדקק לה .רצינו ליצור הזדמנות להביע
בפני חנ את הכרת תודתנו העמוקה ,לו ולמשפחתו ,וכ
התכנסנו כולנו למסיבת פרידה )פרידה ,רק במוב מסוי(.
התחלנו בארוחת ארבע משותפת בחו( על הדשא ,ע
מיטב העוגות והמשכנו לחגוג באול .פתחנו בשיר
מקהלה של הורי הבית ,והמשכנו במצגת ,שבה ראינו את
הסרטו ב  10הדקות שחנ ציל – במצלמת  8מ"מ –
ביו טקס הנחת אב הפינה לכפר ,ב  .4.4.79נדמה לי שזו
המסרטה היחידה שהייתה בשטח .הוספנו פס קול
לסרטו ובו הקלטות שנשמרו מהאירוע המיוחד .בנוס
לו ,ראינו שקופיות מהימי הראשוני בכפר .בשני
שחלפו מאז ,כל החומר הזה היה מונח כאב שאי לה
הופכי ,כי פשוט לא התפנינו לערו אותו .כנראה שהיינו
צריכי לחכות עד שיגיעו הורי הבית הצעירי יותר ,ע
המיומנויות הנחוצות לעריכה ,כ שלקראת המסיבה סו
סו סרקנו הכול והתאמנו זאת להקרנה ממוחשבת.
במסיבה זו החברי ראו בפע הראשונה את הסרט
ומקצת השקופיות! הכל נראה פע אחרת )ג אנחנו,(...
ואת יכולי לתאר לעצמכ את השמחה והגאווה.
שהרי כול ,מנקודת זמ זו או אחרת ,שותפי למה
שהתהווה במש השני ...אי אמר איל לוינסו מבית
דור" :באמת ,באמת היה פה מדבר!".
אריה וולק ,אבא של עומר ,נשא מילות תודה בש
ההורי ,ואבנר יהודאי יו"ר ההנהלה ,בש חברי ההנהלה.
קבוצת חברי ניגנה בפעמוניה ,את השיר ששרנו בטקס
לפני כ  30שנה" :הבה נשירה שיר הללויה" וכולנו
הצטרפנו בקנו .לאחר שחנ קיבל את מתנתו – אלבו
תמונות שנעשה בבית המלאכה למיחזור נייר ובו תמונות
נבחרות מתולדות הכפר – הוא סיפר אנקדוטות מעבודתו
בכפר) ,כולל על הניסיו שלנו לתת לו לקרוא חומר
אנתרופוסופי ...ניסיו שלא הוכתר בהצלחה מסחררת –
לפחות באופ זמני( .סיימנו בשיר המוכר:

אחרי שלוש שני של ציפייה ,כשכבר התחלנו להתרגל
לביתנו הזמני ,התחלנו לחשוב על החזרה לביתנו
המשופ(.
בחודשי שלפני המעבר היינו הולכי לביתנו החדש
ומנסי לדמיי אותו; חושבי איפה לשי את התמונה,
אי להכניס את השולח לחדר ואולי ווילונות חדשי
ובאיזה צבע .בזמני כאלה יש רגעי שאתה אומר
לעצמ' :אולי כבר נישאר בביתנו הזמני' או' :אי לי כוח
לבנות מחדש ולעצב מחדש' – והיו כאלה לא מעט .כמה
שבועות לפני המעבר התחלנו לנקות את הבית החדש
בעזרת העובדי שלנו והחברי ,שפגשו בפע הראשונה
את בית החדש.

ע הניקיו הראשו הבנו שיש לנו אתגר חדש :רצפת
קרמיקה יפה מאוד שנותנת אווירה של חמימות ,אבל
מאוד קשה לנקות אותה וכל פירור של לח נראה ככת
ענק .א זה לא הפריע לנו ,כי ממש רצינו לעבור .עצ
היותנו בבית זמני והתחלת ניקיו של בית חדש ,היו
מעמסה גדולה עלינו ועל הקבוצה.
ביו המעבר התגייסו רוב אנשי הכפר כדי לעזור לנו .היו
לנו בס הכל שלוש שעות בי שיר בוקר לארוחת צהרי,
כדי להעביר את כל החדרי .כ שבזמ מנוחת הצהרי
החברי כבר נחו בחדר החדש.
לנו ,העובדי ,היו שבועות לא קלי של הרבה עבודה.
אבל החברי הרגישו מהר מאוד שה "בבית" וזה היה
הכי חשוב .א אחד מה לא התבלבל במסדרונות וכול
התבייתו מהר מאוד על החדר החדש.
לבסו – תודה לכל אלו שעזרו בלסחוב ,לשי במקו,
לנקות ,ולתלות ...לחנו ואפרי שעזרו בהתקנות ,לצבי
מדר ויפתח שליוו את כל השיפו( מראשיתו.

ארנו דור

",íééç õôçä ùéàä éî
.áåè úåàøì íéîé áäåà
òøî êðåùì øåöð
,äîøî øáãî êéúôùå
,áåè äùòå òøî øåñ
.(14-13 ,ã"ì íéìéäú) ".åäôãåøå íåìù ù÷á

בית מהרי
לאחר שנה וחצי של מגורי בכפר והכנה לקראת הורות
הבית ,הגיע הרגע הגדול והתחלנו בהדרגה למלא את
מקומ של שולמית וצבי דביר.
בתחילה הצטרפנו כאורחי לארוחות ,מאוחר יותר
נכנסנו למסדרונות ולמטבח ובהדרגה הצלחנו "לשחרר"
את שולמית וצבי מארוחות הבוקר וקבלות השבת בימי
שישי .ע המעבר הפיזי לבית החדש ,כבר נעשה פחות או
יותר מעבר להורות בית מלאה.

מילי המבטאות את תודתנו העמוקה והערכתנו לאלחנ,
ולבני משפחתו.
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חברי חדשי ,חבר חוזר
מאז שקיבלת את העלו האחרו ,הצטרפו שלושה
חברי חדשי לכפר .כול צעירי ,כול חמודי ,ובכל
זאת כל אחד אחר מחברו .ראשו ,בתחילת אוגוסט ,הגיע
טירא מימו מהישוב עומר .טירא הכיר את הכפר במש
שנתיי שבה הגיע מבית ספרו פע בשבוע לעבוד בבית
המלאכה לעיבוד מזו.
בקי( שעבר הוא עבד בבית המלאכה במש חודש של.
טירא התקבל בברכה על ידי משפחות דביר ומהרי ,שהיו
בתקופת חפיפה .מאז הוא הספיק לעבור ע קבוצתו
לבית המשופ( .טירא בחור חברותי ,מלא שמחת חיי
ואהוד על כולנו!
בספטמבר הגיע מרטי שקולניק מאשדוד – חיבה הדדית
ממבט ראשו! מעט געגועי לבית בשלב ההסתגלות,
אבל מרטי כבר מזמ חלק בלתי נפרד מחיי הכפר ,בכל
המובני!

...וכ מצאנו את עצמנו שוחי בנעלי הענקי שמשפחת
דביר השאירה אחריה ...ההתרגשות של החברי ושלנו
גדולה ,אבל אנחנו מקבלי המו עזרה מצבי ושולמית,
שמעודכני ומלווי אותנו כל הזמ ,מצוות העובדי
שלנו ומקהילת כפר רפאל הרחבה.
התחלות ה תמיד מורכבות ,א ע הקושי מגיעי הרבה
רגעי חסד מצד החברי ,שגורמי לנו לשמוח ולהוקיר
את ההזדמנות למסע המשות.
לא כל יו זוכי להרחיב כ את מעגל האנשי והקשרי
הקשורי בחוטי חיינו – חברי ,צוות ,הקהילה בכפר,
המשפחות – אנו אסירי תודה על כ .מי יית ונצליח
למלא את המשימה.

יאייה ושלי מהרי
אחרונה חביבה הצטרפה לי פר( ממושב נופ ,שאת שמו
שמענו לראשונה מהוריה ...לאחר שלמדנו להכיר את לי
לעומק ,ואחרי שנערכנו באופ מיוחד לקליטתה בבית
קורנפלד ,היא הגיעה בינואר .ג לי חברותית ומלאת
עניי וכבר מרגישה בבית.
מהכותרת את מביני שנרצה לספר לכ ג על חבר
שחזר אלינו ,זהו עופר בוסי ,שנעדר במש  13חודשי
בעקבות פציעה ,מחלה ,ניתוח וכדומה ...לאחר שצלח את
כל אלו בגבורה ועבר שיקו ,הוא שב לבית ב שלו,
שבמש כל התקופה שמר איתו על קשר הדוק.
עופר שב הביתה בוגר ושמח.

פרידה מחברי
בשנה זו נפרדנו בצער רב משני חברי וותיקי ויקרי,
שעברו אלינו לפני כשלושי שני מבית אליהו וחיו
ִאתנו מימיו הראשוני של כפר רפאל.
מנדי פרידמ נאל( ,לצערנו ,לעבור בסביבות דצמבר
למוסד בני שמחה בפתח תקווה ,לאחר שנה ארוכה של
התמודדות לא פשוטה .במוסד זה יש לה את היכולת
והאמצעי להתמודד ע חוסי הנמצאי בתקופות
ארוכות של משבר.
עומר אורנ עבר בסו יוני למוסד בירושלי ,השיי
לאמו
לעמותת "שקל" .המעבר שלו לירושלי מאפשר ִ
לבקרו עתה לעיתי קרובות) ,המרחק ממקו מגוריה
בירושלי לבאר שבע הכביד עליה מאוד( ,וכ מאפשר
לתת לו טיפול סיעודי הול.
דפנה רז עברה בסו ספטמבר לבית האבות הסיעודי
"דורות בנגב" ,בשל התדרדרות במצבה הבריאותי והצור
בהשגחה רפואית צמודה וטיפול סיעודי מלא .אנו
מאחלי לדפנה הסתגלות מהירה ומקווי שהמקו יהיה
לה לבית במהרה.
אי צור לומר כמה קשות הפרידות לכולנו ,לחברי
ולצוות העובדי !...כעת אמנ איננו חיי יחד באותו
מקו ,א ה ממשיכי להיות חלק מאתנו .אנו מאחלי
לשניה מכול הלב שיתאקלמו היטב בבית החדש!

חנה ב שלו

סמינר צוות
תחו נוס בכפר שעובר שינוי בתקופה האחרונה הוא
הסמינר לצוות המתנדבי .אחרי כ  13שני שבה היווה
הסמינר מבוא לאנתרופוסופיה והיה פתוח לסמינריסטי
אקסטרני ולצוות המתנדבי כאחד ,הוא השתנה
והתפצל לשני חלקי )שיעורי( .את המבוא
לאנתרופוסופיה העביר השנה צבי דביר לדוברי העברית
)הדינמיקה של ישות האד( .לשיעור זה התוס שיעור
משות לכל העובדי בשפה האנגלית ,שכותרתו "מבוא
לתרפיה סוציאלית מתו העבודה והחיי בכפר רפאל".
מטרת השיעור :לתת לצעירי ולצעירות שמגיעי מדי
שנה הזדמנות להבי יותר לעומק את הבסיס הרעיוני
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הבסיס שעליו נבנתה השעה הראשונה היו אגדות,
סיפורי ומיתוסי .בחרתי חמישה סיפורי .אחד מה,
"הגיב" ,שאותו החברי אהבו מאוד ,א הצגנו
באימפרוביזציה .הגיב בעל לב הזהב ,למרות מומו ,עומד
בכל המשימות ששאר האצילי אינ מצליחי בה
ששמחה על חתנה ,כי תמיד חיפשה
ֵ
ומתחת ע הנסיכה
את האור והטוב .וכפי שאמר המל הזק ,אביה של
הנסיכה :קשה להיות מל; ומי שנשא כל חייו גיבנת ,יודע
לעמוד בקשיי.

שעומד מאחורי הפעילות היו יומית של הכפר ,וכ
לעורר מעורבות ,עניי ,וצמיחה מתו העבודה ע
החברי .את השיעורי העבירו מספר רב של הורי בתי,
וכ ניתנה ג לצוות הזדמנות להכיר טוב יותר את הורי
הבתי ומשימותיה.
מקצת השיעורי היו מכווני לעבודה היו יומית ע
החברי :סיעוד וטיפול פיזי ,תקשורת ושפת גו,
והתמודדות ע דילמות שעולות מתו העבודה .מקצת
כוונו להבנה של חיי הכפר במעגלי יותר רחבי:
התנהלות הבית ,חיי העבודה והמלאכה ,מקצבי החיי
ועונות השנה בכפר ,וכ טעימה ממגוו התרפיות
שניתנות לחברי בכפר .המטרה של חלק מהשיעורי
הייתה ליצור כלי להתבוננות והבנה של החברי וג
של המטפלי .הבנה בסיסית של מורכבות ישות האד
והאופ שבו היא מתפתחת ִאפשרה לצוות הצעיר להבי
טוב יותר את החברי ואת עצמ ,שכ בעבודה טיפולית
הצד המקצועי מל4וה תמיד ביחס ומעורבות אישיי,
ודורש יכולת התבוננות ,רגישות ,אמפתיה ונכונות של
המטפל עצמו להשתנות.
שולי העבירה ג השנה לדוברי הגרמנית שיעור עברית
אחר הצהרי ,ובנוס ,בהפסקת הצהרי ובערב ניתנו
שיעורי אוריתמיה ,ציור ,מלאכת יד ושיעורי מקהלה למי
שהיה מעוניי.
עוד תוספת מבורכת השנה היה סמינר החברי ,שנפתח
בעקבות הצור למצוא פתרו לחברי בבתי המלאכה
בזמ שכל הצוות נמצא בסמינר ,ושנהייה לתהלי לימודי
וחווייתי משמעותי בפני עצמו ,בנוס לפעילויות הערב
המגוונות לחברי.
אבל כמוב ,למי שדאג ,דבר אחד לא השתנה השנה בימי
הסמינר :צוות המאפיה עדיי מכי לכל הכפר פיצה
אורגנית טעימה לארוחת הצהרי .ע כל הכבוד למזו
למחשבה ,שאותו מספקי לנו הלימודי ,המזו לאכילה
חשוב כנראה לא פחות.
הסמינר הוא חלק מ המארג הלימודי בכפר ,שכולל את
פעילויות הערב לחברי ,קבוצות הלימוד ,לימודי החור,
וכ החיי המשותפי ,שמאפשרי לנו הרבה שיעורי
מאלפי ומאתגרי .אסיי בתודה לכל המלמדי
והלומדי ,ובאיחולי שנת לימודי תשע"א מעניינת
ופורייה.

מקצת התפקידי החלפנו תו כדי ההצגה ,ומקצת
החברי נשארו בתפקיד ,שכ התפקיד עשה "שירות
פדגוגי" יוצא מ הכלל .דוגמה אחת מני רבות – אחד
החברי עבר תהלי שאפשר היה לחוש בהשפעתו עד
להתנהגותו בחיי היומיו :הטבח קשה הלב והכעס,
שלבו מתרכ לבסו והוא מוכ לתת אוכל לנער העני...
לקראת הופעת בכפר של תלמידי בית הספר לאוריתמיה
"אורפאוס" מירושלי ,סיפרנו את סיפור "אורפיאוס
ואורידיקה" מהמיתולוגיה היוונית :נחש מכיש את
אורידיקה היפה ,אהובתו של אורפיאוס והוא מנסה לחל(
אותה מעול המתיָ ,ה ֶדס ,בעזרת נגינתו המופלאה
בנבל .כמוב שג שרנו ע אורידיקה את השיר המקסי
מאת המלחי גלוק ,בליווי של לירה )נבל קט( .סיפור זה
ִאפשר לנו לדבר על נושא המוות ,המעסיק חברי שחוו
מוות במשפחת ,או מוות של חבריה מהכפר .הרחבנו
את הנושא כשהגיע יו הזיכרו לחללי צהל.
הסמינר ִאפשר ג להתאמ בשיתו האחרי בחוויות
האישיות )כמו למשל חופשה בבית !...שיחה מאוד
תוססת!(.
כמוב שכל סיפור – היו עוד כמה אחרי – ִאפשר
הרחבה והעמקה בנושאי שוני ומגווני.
בסו השנה עשינו שיחת סיכו )במקביל לשיחת הסיכו
של סמינר צוות המתנדבי( .בשיחה זו הפכנו את הסדר
הרגיל :הפע היה על החברי לספר את כל חמשת
הסיפורי ...עליי להודות שמאוד הופתעתי מהתוצאה!
ה זכרו להפליא את הסיפורי – מקצת סיפורי
מורכבי למדיי – ונזקקו רק פה וש למילת מפתח כדי
להיזכר .בסו השיחה כבר ביקשו בקשות לגבי הסמינר
בשנה הבאה...
בשיעור השני של הסמינר ,ניצ התאמ ע החברי
בעיצוב דיבור על ברכת הבוקר ,שנהוג לומר בכפר
מובנה
ָ
בתחילת היו .הייתה זו הזדמנות להבהיר את
המלא של כול מלה ומלה ,להגיע להבנה מעמיקה יותר
של תוכ הברכה ,ולעצב את הגייתה באופ אמנותי.

גל לוי

סמינר חברי
כפי שגל הזכיר בכתבתו ,היינו צריכי למצוא פתרו
לבעיה ,כיצד לאפשר לעובדי פע בשבוע להתפנות
מבתי המלאכה ומקומות העבודה השוני בשעות הבוקר,
כדי שילמדו בסמינר .הפתרו נמצא בכ שהתחלנו את
"סמינר החברי" .ניצ ואני ריכזנו את החברי בשני
שיעורי ,בזמ שהעובדי למדו בסמינר.
הע5רה לחברי ה בזמ "פעילות ערב".
ָ
בדר כלל שעות
נתנו לה את
כדי להבדיל בינ לבי ההתרחשות בבוקרָ ,
הש "סמינר חברי" ,וזה כמוב מילא את החברי
בשמחה וגאווה :ג לה יש סמינר! אנו השתדלנו
להעניק לו גוו מיוחד ,ועבדנו במר( להעמיק ולהרחיב
את ידיעותינו.
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מכיל כיתות רבות ,אול תרבות גדול ,מקלט ,חצר בעלת
פוטנציאל .נוכל לגדול ולהתפתח בו ואולי א להתחיל בו
הקרבה
את יוזמת התיכו שעליה אנחנו עמלי .ג ִ
למכללת קיי תוכל לסייע בשיתו פעולה בינינו לבי
מסלולי החינו האקדמיי )הדברי כבר נמצאי בדיו
ִעמ( .על א כל היתרונות האלה ,המעבר מהווה וימשי
להוות עבורנו אתגר בסדר גודל שלא ידענו עד כה.

מחמ את הלב ,לראות את הבעת השמחה של החברי,
כשה מצליחי להתגבר על אתגרי המוצבי בפניה.
פעילות כזאת ,מרוממת משגרת היו מחד ,ומחזקת את
הכניסה המחודשת אליו מאיד.

ירדנה מדר

בית הספר נטע ארז ע"ש יאנוש קורצ'אק
כידוע לרובכ ,עמותת "נטע ארז" לקידו חינו וולדור
בדרו הוקמה בשנת  .2001הקמת העמותה היוותה
בראש ובראשונה מענה למצוקת החינו בעיר באר שבע
ועקב כ לקושי במציאת עתודת הורי בית צעירי לכפר
רפאל.
כיו ,קרוב לעשר שני לאחר פתיחת הג הראשו,
מפעילה עמותת "נטע ארז" ארבעה גני ילדי בעיר –
שבה מבקרי כ  90ילדי ורשימות ההמתנה אליה
ארוכות – ואת בית הספר "קורצ'אק" ,שבו עומדי לבקר
בשנת הלימודי הנוכחית  163תלמידי בכיתות א' ו'.
תלמידי בית הספר מגיעי מכל שכונות העיר וא מחוצה
לה :להבי ,עומר ,מיתר ,קיבו( סעד ,קריית גת ,שדה
בוקר וכמוב כפר רפאל.
בנוס ,אנחנו פותחי השנה מסלול להכשרת מורי וגנני
וולדור .שנת המבוא מתוכננת להתחיל באוקטובר 2010
בשיתו ע כפר רפאל .יש ג צוות מצומצ המורכב
ממורי ,הורי ואנשי כפר רפאל ,שנפגש באופ קבוע
לשיחות על פתיחה של תיכו בספטמבר .2013
עיריית באר שבע תמכה נלהבות בפתיחת בית הספר
והיא זו שהעניקה לנו את מבנה בית הספר הנטוש ע"ש
קורצ'אק אשר בשכונה ה' .העירייה א השקיעה הרבה
בשיפו( המבנה הנטוש בעבורנו .כ קיבלנו את ברכת
העירייה ,לאמ( את הש יאנוש קורצ'אק ,שהוא מקור
השראה לכולנו .כשנית לנו מבנה בית ספר "קורצ'אק",
הבהירה העירייה כי הוא ישמש אותנו באופ זמני בלבד,
שכ הקרקע עליה הוא ניצב היא קרקע נדל"נית של
העירייה ומיועדת לבניית רבי קומות.
בתחילת יולי  2010הודיעה לנו העירייה באופ רשמי כי
עלינו לעבור בית ספר וזאת בהקד האפשרי .המבנה
שהוצע לנו הפע על ידי העירייה הוא מבנה בית הספר
"עמית" ,הנמצא בשכונה ו' החדשה ,סמו למכללת קיי.
הדבר מציב עבורנו קשיי רבי ,בצד יתרונות .המבנה

הקשיי במעבר יהיו מרובי וסבוכי :מבנה בית הספר
"עמית" הריק שקיבלנו ,זקוק להשקעה אדירה לפני שנוכל
לעבור אליו .המבנה ב שלושי השנה דורש שיפו( כללי,
תיקוני אינסטלציה וחשמל מסיביי ,תיקוני קירות,
החלפת ריצו בחלק מ המקומות ,הורדת תקרות
אקוסטיות מתפוררות וכמוב סיוד ...לזה יש לצר את
העמדתו המחודשת בתקני הבטיחות הנדרשי כיו –
גדר בטיחות ,נגישות למקו ועוד .הערכת המינימלית
של בעלי המקצוע לעבודה שתידרש בבית הספר "עמית",
עומדת על סכו משוער המתקרב למיליו ש"ח .מאחר
שהמבנה לא עבר וונדליז כמו בית ספר קורצ'אק
בשעתו ,מטילה עלינו העירייה את רוב העמידה בנטל
השיפו(.
כדי שנוכל להמשי ולהציע בית ספר בטיחותי ,אסתטי
והול ,עלינו להמשי ולעמוד בסטנדרטי שהצבנו
לעצמנו .עלינו להחדיר ג את מבנה בית הספר החדש
באותה אווירה שאנו מנסי לייש בכל המישורי של
חיי בית הספר – החל בהתנהלות המחנכי ויחס
למשימת החינוכית ועד לפרטי הבסיסיי של עיצוב
החללי ,הכיתות והחצר.
כא פנייתי אליכ :א את מכירי אנשי בעלי
אמצעי – מנהלי ,בעלי עסקי וחברות – שיוכלו
לגייס בעבורנו סכומי משמעותיי ותוכלו לעניי אות
בעניי – אנא נסו לקשר בינינו.
א יש ביניכ כאלה שיכולי ומעוניני לתרו – כל
תרומה תתקבל בברכה.
אנו מודי לכ על הקריאה ,על האכפתיות ועל התמיכה,
ומזמיני אתכ לבקר בבית ספרנו במרוצת החודשי
הקרובי.
בש מורי בית הספר נטע ארז ע"ש יאנוש קורצ'אק,

יהונת דביר
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חג שבועות וחג הקהילה

רק עוד רגע ונתחיל– אחת ,שתיי ,שלוש ...היי אח!
נשמחה ונגיל!!

הימי הולכי ומתארכי ,החמסיני כבר כא ,החיטה
הבשילה ורובה כבר נקצרה .ובדיוק כשביכורי המשמשי
החלו מקבלי את צבע הכתו ,חגגנו אנו את חג
השבועות.

על חלקת הדשא ארבע תחנות מצאנו.
החישוב פשוט :כל תחנה רוצה קבוצה אחת בדיוק ,אזי
בקלילות לארבע קבוצות התחלקנו,
שלו ,להתראות ,אחד את השנייה ברכנו ונפרדנו.
א אוי וג אבוי ,את כל הקבוצות בו זמנית יקשה עלינו
לסקר ,א כ נסלח נא על חולשותינו ונחבור אל הקבוצה
שבזה הרגע אל תחנתה הראשונה דרכה עושה...
כדור רגל ,כדור יד ,מחניי ,התמסרות ...מה פה קורה??
ואיזו שטות!
בקבוקי ,במשולש מסודרי ,א לא טיפה אחת של מי
– ה בחול ממולאי.
עד מהרה הוב לכל שיש עניי כא ע משחק אשר יובא
מחו"ל .אמנ חסר פרקט ,נעליי מוזרות ,מסלולי רבי
וכדורי כבדי ,א לחוקי ה"באולינג" נשחק ג נצחק,
והנה כבר הכדור באוויר שורק.

התכנסנו בערב החג ,שמחי ולבני ,בדשא שמאחורי
בית מדר .שרנו יחדיו שירי שבועות ,יפתח נשא דברי,
פעילות הערב של ריקודי הע הופיעה לפנינו בריקוד
ואחר כ הצטרפנו כולנו בשני מעגלי גדולי וחוללנו
יחדיו ,לצלילי תזמורת קטנה של חליל צד ,אקורדיו
וכינור .בסו הריקודי התפזרנו ,איש איש לביתו,
לארוחת חג חלבית וחגיגית.
כמה ימי לאחר מכ ,חגגנו בכפר את חג הקהילה .חג זה
ִאפשר לנו להפנות תשומת לב מיוחדת לחיינו המשותפי
ולחוות מעט ממה שעושי חברינו לקהילה.
בכל שנה אנו מחליפי ,ליו אחד ,את מקו עבודתנו
ומתנסי בעבודה בבית מלאכה אחר .השנה ,מכיוו
שקטי המשמש בדיוק החל ,דחינו את החלפת בתי
המלאכה לחג השמש.
אחר הצהרי נהנינו מקונצרט מיוחד ,שכלל את ילדי
הכפר ,חברי ,עובדי והורי בית בשילובי שוני
ומגווני .העבודה לקראת הקונצרט הייתה רבה .הרבה
אימוני ,חזרות ,ניסיו למצוא את הכיוו הנכו בכל צמד,
שלישיה ,רביעייה .העבודה הקשה נשאה פרי והקונצרט
היה נהדר .וכמו בתזמורת שבה כל הכלי נחוצי כדי
ליצור את המוזיקה ונדרשת הקשבה כדי למצוא את
הכיוו הנכו ,כ ג חיי הקהילה ,עדיני מורכבי
ומחייבי הקשבה.

אורת קורנפלד

יו העצמאות בכפר רפאל
בוקר יו העצמאות ,בהחלט סיבה להתרגשות!
עוד יו של חג בפתח וכול ג קצת במתח...
התארגנות של בוקר כרגיל – כובע צמר ומעיל,
אל שיר הבוקר באול מתכנסי ,ברכה ליו ולנו
לוחשי.
בוקר טוב! כבר אמרנו ,בצוואר בקבוק עברנו,
השמש מחכה בחו( ,להתמהמה אי תירו(!
אל הדשא המרכזי ,ש כל הכי יהיה שלי,

בתחנה הבאה את הדשא מקרוב למדנו להכיר ,שכ את
"מקל הלימבו" חובה לעבור מתחת ובו אסור לגעת.
כדי לנסות שוב ולשפר ביצועי ,יש לחזור אל סו התור
ע כוחות מחודשי,
א ביו העצמאות שו דבר לא בא כ סת בחינ!
איזה מי מבח מוזר ......לא פנינו? לפני כמוב.
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כי תחנות רבות עברנו ובקשי במבחני עמדנו,
כ שאת נפשנו אנו מוכני לשי במשימה סבוכה כזו,
כמותה עוד לא הייתה לנו.
הפריטי בתחנה ה קרש ,גליל ,טבעת צהובה מספוג
קליל ומוט.
הקרש על הגליל שכוב ,באי בסיס ירצה לזוז ובעוברנו בו
מ הקצה אל הקצה ,נעלה שמיימה ונרד אדמתה ,מעלה
יתחל במטה.
על פחד הגבהי גברנו בעוברנו ,את המשקלי בתשומת
לב רבה השווינו ,עתה הטבעת מונחת על הדשא לפנינו.
אותה נתפוס בכפות ידינו ,ע תנופה נשחררה מאחיזתנו,
היא באוויר תתעופ ,זהו רגע שכנצח ימש ,ורק א
למרכוז אכ ,הטבעת סביב המוט
ריכוז ִלבנו הביאנו ִ
תמצא את מקומה בח.

א רגלינו?? לאחור ה צועדות וזה כלל לא פשוט ,צעד
ועוד צעד פסענו בזהירות בשביל כחול לב אשר סומ
בחוט.
מי כא מתקד ?...האד או המקל??
את התחנה השלישית אני כמעט ומקלל.
ארבעה מקלות מקבילי במרווחי שווי על הקרקע
מונחי.
הנה אחד ,אמי( תמי ,מנסה את מזלו בקפיצה
למרחקי:
הוא ר( ,מתקרב אל המקלות בהתרגשות וע הצעד
הראשו עובר מקל ראשו.
את המקל השני עובר בהצלחה ,את השלישי ג כ צלח
ובצעד רביעי ,באי תקדי ,זינק מעל מכשול האחרו,
חל מעליו בקושי רב ובעבר השני נחת.
ִלבו נמלא שמחה מיד ,חיו כבש פניו ,שאגת הידד
נשמעה מחבריו ...כ בתו ההמולה צחוק הגורל לא יכל
להישמע.
א צחק או לא צחק זאת לדעת לא יכולנו א את מר
דברו חווינו על בשרנו...
הוא מ הצד הביט בחבורה העליזה ובטר זו בנחת
נשקעה הרי מקל אחד מבי הארבעה ,הצמידו לעקביו
של המנצח חיש וקל ואל מאחורי הקלעי חזר.
כ התיש התרחיש ושב שוב ושוב על עצמו:
בכל פע מגלה אחר את יכולתו וע כל הצלחה
המרווחי בי המקלות גדלי והמשימה רק נעשית יותר
קשה.

את התחנה הראשונה בקלי קלות כבשנו ,את כל החיילי
הפלנו.
בתחנה השניה זחלנו ,קדימה ואחורה התבלבלנו.
בשלישית את המשחק תפסנו ,ובו בזמ שקריאת "עד
מתי?" יצאה מפינו אל התחנה האחרונה הגענו.
וברביעית קרה מקרה – מי שמע? מי יראה? זאת לא
נגלה!
אולי רק נרמוז לסקרני ,שעל הנס כול בבית ב שלו
יודעי....

שה גורל

áåè ìæî
íìù-ñëéøãéøô ïååøåîå ïø÷ì
äðìãâî ãøå úãìåäì
)(2010 éàî

תחנה רביעית ,תחנה אחרונה ,אי אחד שיכבשנה כבר
בפע הראשונה.
שיווי משקל ודייקנות פה נצטר ומיד יוב ַלכל הלמה
והאי.
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תודות מקרב לב ♥
לחברי ההנהלה שלנו :אבנר יהודאי ,יונה ליכטנשטיי ,גידי
בראו ואבנר מימו ,שתומכי ,מלווי ומאפשרי את המש
עבודתנו .ובהצלחה לדודו זבידה שהצטר השנה לחברי ההנהלה.
ותודה מיוחדת לאלחנ טל ,שפרש השנה מתפקידו בהנהלה באופ
פעיל ,א ממשי ללוותנו בחו הלב ובעצות טובות...
לועד ההורי :נילי ברקאי ודוד לוינסו ,שתמיד עומדי
לרשותנו ע הרבה רצו טוב.
לכל ההורי :על המנוי השנתי לקנטרי קלאב.
לרות מוסימ :שממשיכה בהתמדה להתרי את ידידי "בית
אליהו" למע כפר רפאל.
לנילי וגדי ברקאי; לסמדר טוביס; ולסיגי כימגר מבית
חשמונאי :שאפשרו לנו לערו בזאר של תוצרת הכפר בבית ועזרו
כ בקידו המכירות שלנו.
למיכה ואורנה יניב ממושב ניצ :על הרקפות וצמחי נוספי,
שמחממי את לבנו ועושי את חיינו לצבעוניי יותר.
מר:ז הפרדס בשדה ניצ ,שמאפשר לנו לבוא
ֶ
לאמנו פיפרברג,
במש כל עונת הקטי ע קבוצת חברי ולקטו פרי הדר ככול
שביכולתנו ,לשמחת ליב ובטנ של כל תושבי הכפר.
ליצחק דמרי הנגר :שממשי בנאמנות לעבוד יו יו בהתנדבות
בנגריה.
לזיוה ב זאב :שעוזרת כל בוקר בהתנדבות ,להשתלט על "הררי
הכביסה" במכבסה.
לפדיקוריסטית דליה אדר ,שעושה בכל פע טיפול אחד בחינ.
לשולי דה ,שמלמדת עברית את הצוות מחו"ל ועוזרת בבתי
המלאכה בהתנדבות.
לסשה ,אבא של אריאל ,שמגיע מפע לפע לעזור באחזקה.

והרבה תודות לכל אלה ,שבחו לב מלווי אותנו בדרכנו!
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