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לפני זמ רב באר רחוקה חי סבל עני ,שבסו היו נח מעט לפני דלת בית גדול .הסוחר שגר בבית
חזר הביתה מנסיעה ,מצא אותו ושאל מה מעיק עליו כל כ .האביו התלונ על גורלו המר ,על
עבודתו הקשה מבוקר עד ערב ועל כ שהוא בקושי משתכר כדי לפרנס את משפחתו.
הסוחר ,קוס חכ ,הזמינו להכנס והבטיח לעזור לו ככל שיעלה בידו .הוא הולי אותו לאול
גדול שקירותיו מצופי שטיחי גדולי צבעוניי .הוא אמר" :הבט אישי הטוב ,התבונ סביב.
כל שטיח מייצג תולדות חיי .בחר ל אחד מה ואת ל את החיי האלה במתנה" .האיש שמח
מאד והשביע את עיניו .אחרי שחיפש זמ רב ,הניח בצד שלושה שטיחי ולאחר שחזר והתבונ זמ
מה והשווה ביניה ,בחר שטיח פשוט בעל צבעי מתואמי .הוא פרש אותו לפני הסוחר אשר
הניד לו ראש בחביבות ואמר" :איני צרי לתת ל את החיי האלה .ה כבר של .מכל סוגי
החיי ,אתה בחרת את של .של ה ורצונו של אלוהי .שמח בה וחייה אות כמיטב יכולת".
הוא נת לעני ארנק מלא במטבעות זהב ושילח אותו החוצה לחיי.

שלום לכם !
בעלו זה השתדלנו לאפשר לכ ל"סייר" בכמה ממקומות העבודה בכפר רפאל ולהכיר אות יותר
לעומק :בתי המלאכה לנרות ואריגה ,ג הירק ,הנוי והמטע .בעלו הבא נשתדל ל"סייר" ג
במקומות העבודה האחרי בכפר .עוד כללנו בעלו דו"ח על הסמינר שסיי את שנתו הראשונה
וכמו כ נספר מעט על הפעילות האמנותית תרפוייטית הנעשית בכפר.
אנו מקווי שהעלו יתרו להכרות מעמיקה יותר ע כפר רפאל.
במידה ויש לכ רעיונות/בקשות לגבי העלו הבא ,אנא פנו אלינו )בכתב או בטלפו ,לירדנה מדר(.
השנה זכינו לביקור של פרפרי רבי בכפר ,ששטפו אותנו גלי גלי ,מביאי בכנפיה שפע של
צבעי ,יופי ושמחה .נקווה שכל אלו ילוו את כולנו ג בשנה הבאה.

בברכה

כל חברי הכפר

בית אריגה
בית המלאכה לאריגה שוכ כבר כ 10 $שני בחדר רחב ידיי המותא לצור זה .במש השני
ג נרכשו כל האביזרי והמכשירי לה נזקקי בעבודות ההכנה והאריגה עצמה .וכיו אנחנו
בהחלט מצויידי כראוי .לפני מספר שבועות א התעשרנו בנול כמעט חדש שהועבר אלינו מבית$
אליהו העומד בפני סגירה .הנול הינו תרומתה של רות מוסימ משוי ,שניהלה בעבר את בית
אליהו ,והחלי בינתיי נול יש מאד הזקוק לתיקו.
בבית המלאכה אורגי מחומרי טבעיי שוני ,וקשת המוצרי כוללת צעיפי ,שמיכות ומפות,
בדי לבגדי מגבות מטבח ועוד .משתדלי לגוו לחברי  $במסגרת המגבלות שמכתיב ,למשל,
גודל הנול איתו כל אחד מה מסוגל לעבוד.
עבודת האריגה דורשת מיומנות של קואורדינציה ,יכולת ללמוד סידרת פעולות החוזרת על עצמה
וריכוז ! כיו יש לנו צוות של חברי מיומני למדי ,ואת כל אחד מה אנחנו משתדלי לחזק
במקו החלש יותר .מספר החברי עומד על  7כאשר אחת מה מגיעה בשעות אחה"צ ,ואילו
מספר הנולי גדול יותר ,כדי לאפשר לנו להכי שתי חדש לאריג בזמ שהחבר עדיי עובד על
הקוד .הכנת השתי דורשת בד"כ זמ רב ,וקורה שבכל זאת החבר נשאר ללא עבודת אריגה למש
ימי  ,אז יש צור להעסיקו בדר אחרת.
אחת לשנה ,בער ,יש צור ללמד את מלאכת האריגה לעובדת צעירה חדשה שזה עתה הגיעה
לכפר ,בד"כ ה משתלטות על העבודה די מהר ובהחלט אוהבות אותה !
נקודות ה"תורפה" של בית האריגה מצויות בתחילת ובסו התהלי .בקניית החומרי אנו תלויי
בהזמנות מחו"ל עקב דרישתנו לחוט טבעי המתאי לאריגת יד ,עובדה שדי מסבכת את הענייני.
במכירת המוצרי קיימי קשיי כמו פינוי זמ לעיסוק בשיווק ,מציאת ה"שווקי" המתאימי
וכו'.
אחרי  9שנות עבודה בבית האריגה ,העבודה הינה עבורי אתגר וסיפוק כאחד ,ואני מזמינה כל מי
שמגיע לביקור בכפר לבוא ולהנות מצפייה בעבודת החברי !
חנה

בית המלאכה למשי
לפני מעט יותר משנה הופרד בי"מ למשי מבי"מ לנרות ועבר ל"משכ" חדש  $לסלו דירת משפחת
ב שלו הישנה .ג זה עדיי מקו זמני ובכל זאת מרווח יותר .אמנ התקיימה הפרדה במיקו
א לא בנפשות הפועלות .שכ אות החברי עובדי בשני בתי המלאכה אשר "צמחו" יחד.
כשמייצרי נרות  $המשי נח ולהפ .החברי מכירי ואוהבי את שתי המלאכות.
שני בקרי בשבוע מוקדשי לצביעת צעיפי שוני ובדי שמה מאוחר יותר מכיני את
המוצרי השוני.
דפנה רז ,עודד ,פנינה ,מרדכי ובת שבע בעזרתה של אנה  $כל אחד מה מכיר את תפקידו וחלקו
ביצירה .מניקוי מסגרות הע ,מתיחת הבד עליה ,בחירת הצבעי ומזיגת ועד לצביעה עצמה .כל
אחד מה נוטל חלק  $כפי יכולתו  $בהתרחשות.
טבילת המברשת בצנצנות הצבעי ,חלוקת הצבעי על הבד באופ בו מכסי הצבעי השוני את
הבד הלב ,השפעת אחד על השני ,היווצרות הגווני השוני ומתוכ הצורות .וכשהבד יבש
ומורידי אותו מהמסגרת שמתחה אותו ,הבד מתחיל ל"חיות" .מהבדי הצבועי מכיני מגוו
של מוצרי החל בצעיפי וביגוד ,אביזרי נוי לבית )תכשיטי ועד לכרטיסי ברכה לכל ארוע
ושקיות ריחניות( .בשעות אחר הצהריי גדלה מעט הקבוצה ומסביב לשולח העבודה יושב כל
אחד במקומו הקבוע ונוטל חלק ביצירת הכרטיסי .לכל אחד מהחברי תפקיד חשוב בתהלי
היצירה .האחד גוזר את הבד ,השני מגה בזהירות ,האחר מורח בדבק את שולי הכרטיס  $ג כא
דרושי ריכוז ודיוק  $והרביעי מדביק .תפקיד חשוב נוס למי שש את המדבקה על גב הכרטיס
שעליה להיות תמיד במקו מסויי .ג על שני התפקידי האחרוני מופקדי החברי ,הכנסת
הכרטיס והמעטפה נכו לשקית שקופה וסגירתה $ .המוצר מוכ וכ ג בהכנת שקיות המשי
הממולאות בלבנדר ריחני  $באותו זמ מתפשט בחלל החדר ריח עדי.
מלוי השקית במדוייק ,קשירתה בחוט דק ,שזירת סרט הקישוט וקשירתו בלולאה ,הכנסת השקית
המוכנה למעטפה שקופה וקשירתה והדבקת המדבקה במקו המיועד ,דורשי לא מעט מיומנות
שנרכשת במש הזמ .אנו מנסי להקפיד בכל שלב בתהלי על גימור נאות של המוצרי .ג
לסידור וניקוי בית המלאכה בצוותא חשיבות מרובה .במקו נוצרת אוירה של עבודת צוות
מרוכזת ומורגש מאד כשאחד החברי חסר לפעמי.
אורנה

מבט לתוך בית מלאכה לנרות
נר הוא לא סת נר .ועל אחת כמה וכמה כאשר הוא נר מכפר רפאל .אבל כיוו שמי שרואה אחד
מהנרות שלנו יתקשה לתאר לעצמו מה בדיוק הושקע בה ,רוצה אני לאפשר מבט חפוז אל תו
בית המלאכה הקט שלנו .כדי להביא אותו שוב לתודעה הכללית וג כדי להזכיר שאורחי
מעונייני  $תמיד רצויי אצלנו ושמותר לה להביט פנימה "במו עיניה" .כבר לפני הכניסה ,אנו
פוגשי את הניחוח האופייני והמוכר של דונג הדבורי .אפלי וחשוכי ה פני הדונג המות
והח שבסיר ההיתו הגדול ומי שמביט פנימה ,לא ינחש ,שמנוזל זה יופקו נרות בוהקי שצבע
כצבע הזהב.
אלא שבהרבה אור$רוח ,שכבה אחר שכבה ,בחילו תדיר בי חימו לקירור ,בי מצב צבירה נוזל
למוצק" ,צומחי" כא הנרות לאט .טבילת הנרות והפתילי והוצאת מהדונג דורשי התמדה
וכושר ריכוז .מי שטובל או מוציא את הנר מהר מדי ,יוצר בועות מכוערות .טבילה והוצאה איטיי
מדי ,יוצרת טבעות וממיסה את השכבה הקודמת .הריתמוס השקול של הטבלה והוצאה ויציבת
הגו הזקופה ,ה עיקרי העבודה .כ היא מהווה ג תרפיה :הריתמוסי של גופנו )שאיפה
ונשיפה ,פעימת הלב ,מחזור הד( וכוחות ההזדקפות הפנימיי מופעלי ונתמכי כ .באמצעות
החושי אנו חווי ג את ניחוח הדונג ,ואת המעבר ,בתהלי היצור ,מנוזל למוצק .כ אנו
שומרי על גמישות פנימית .ובכל זאת :הטבלת הנרות היא רק חלק קט מתהליכי עבודה קטני
ורבי המתחייבי ,כדי ליצר ולו נר אחד.

בית המלאכה הקט שלנו הוא ג שדה שבו נית להתאמ במיומנויות רבות אחרות .ריבוי הפעולות
הנדרשות מחייב כל אחד בקבוצה לתרו את מיומנויותיו ,לעתי האופיניות רק לו ,בתהלי
ההתהוות הכללי.
בת שבע ,היא מומחית בחיתו פתילי ובהצמדת למשקולות ,שעה שדפנה רז מביאה לידי ביטוי
את כשרונותיה החשבוניי בספירת הנרות ,ואת יכולת ההבחנה שלה ,במיו הנרות הצפי ,על פי
צורותיה השונות .פנינה ,לעומת ,מברישה בהדרת קודש את תבניות היציקה ומבריקה את
הנרות המוכני במטלית .חוש הסדר המפותח של מרדכי ועודד אשר בא לידי ביטוי באריזת הנרות
בארגזי ובהחזרת כלי העבודה והחומרי למקומ .עודד הוא ג האוצר הבלעדי של שני סרגלי
המתכת שלנו ,לה אנו נזקקי כדי למדוד את אור הנרות לכדי לחתו אות .מיומנותו של
מרדכי ג מאפשרת לו להיות הנאמ היחיד לענייני המברג וכ המפעיל היחידי של מיבשי הפרחי,
ע ברגי הפרפר.
כ קיי ג כא חילו מתמיד בי עבודות שמבוצעות על ידי כול ,לכאלה שה מיוחדות
ושבביצוע באות לידי ביטוי המיומנויות האינדיוידואליות .תו כדי כ לומד כל אחד מזולתו ,ג
א זה קורה "רק" באמצעות ההסתכלות וההתבוננות; לפעמי הוא לומד אפילו להתגבר על חד$
צדדיות של עצמו.
הרגעי היפי עבורי ,ה אלה שבה כול שקועי ומרוכזי ועסוקי בעבודת .אז נוצרת
אוירה מיוחדת ולעתי נדמה לי ,שהכעס וחוסר שביעות הרצו של הקימה בבוקר ,שוקעי בלי
להשאיר עקבות בסיר הדונג הגדול; לרוב אכ הולכי החברי שקטי יותר ,שמחי יותר
ורגועי הביתה ,מאשר היו כשבאו בבוקר.
לכ  $נר מכפר רפאל הוא לא רק נר .זוהי יצירה קטנה של קהילה ,שכל אחד מאתנו תר לה חלק
חשוב ,בידיעה שפעל בקהילה באופ כזה ,שבזמ כלשהו ,במקו כלשהו ,יביא למישהו אור וחו
ושמחה .וידיעה זאת ,מביאה שמחה ג לנו.
כריסטי

המטע
ודאי ידוע לכל קוראינו כי לכפר מטע גדול ומגוו .א הואיל והוא מוסתר מאיזור מרכז הכפר רק
מעטי מבי משפחות החברי ראוהו ,ופחות מכ  $כאלה שכ רגל דרכה בו .מעבדי אותו
שבעה חברי :אס ,ג'פרי ,חיי פנקס ,אלו ,עמר ,דני מדרי וארז ,בעזרת כמה אנשי צוות.
שטח המטע כ 45 $דונ והוא מעובד בשיטה הביולוגית$דינאמית$אורגנית .אי$השימוש בחומרי
הדברה רעילי ,בנוס להיותו אב יסוד בשיטת חקלאות זו ,ג מבטיח את החברי מפני מגע ע
חמרי מסוכני בעבודה.
חלקות המטע העקריות ה :זית ,אבוקדו ,שקד ,כר ,לימו .א בנוס גדל בו מגוו רחב של עצי
פרי כמשמש ,שזי ,פיג'ויה ,קלמטינה ,פומלית ,אשכולית ,אנונה ,שסק ,גויאבה ,אפרסמו ,חבוש
ואפילו כמה עצי מנגו .לפני כשנתיי וחצי נטענו חלקה חדשה ובה שקדי ,משמש ,תפוח ואגס.
ליבולי המטע שלושה יעדי :חלקו מגיע טרי לשולחנות הכפר ,חלקו מהווה חומר גל לבית
המלאכה לעיבוד מזו ,המעבד ה לכפר וה למכירה )ריבות ,זיתי ,שמ ,פירות יבשי ועוד(
והיתרה שאינה ניתנת לעיבוד נמכרת טריה.
על פי שיטת העבודה הנהוגה במטע ,חלק גדול מ הטיפול בו תלוי לגמרי בקבוצות החברי
שעושי עבודה נפלאה .במהל השנה ה עסוקי בדישו  $החייאת האדמה שמסביב כל ע,
בעזרת קומפוסט שאנו מכיני מזבל פרות קנוי  +פסולת אורגנית מהמטבחי ועשבי ,בחיפוי
סביבת הע בשכבת קש עבה למע תישמר הלחות בשכבת הקרקע העילית ,בפינוי גז ,בקטיפי
ובטיפולי שוני שאינ דורשי ידע מקצועי או מיומנות מיוחדת .לעיתי ה ג מתגיסי
לעזרת צוות הנוי ,השרוי מזה זמ במצוקה.
חקלאות ללא ריסוסי רעל וללא דישו סינתטי אינה מלאכה פשוטה .היא רצופה בעיות שפתרונ
אינו בנוסח "זבנג וגמרנו" .אורח החיי של הכפר אינו מאפשר התמסרות מלאה של אד לתחו
עבודה אחד .עקבות החסר הזה ,למרות ההשגי ,טבועות במטע .מגבלה אחרת ,שחונקת אותנו
היא עלות המי ,תערי מיוחד לחקלאות בתחו מוניציפאלי עירוני ,ששו חקלאי לא היה עומד
בו .למזלנו איננו צריכי לשל על עבודת פועלי וא איננו תלויי כלכלית ברווחי המטע .מאיד
כולנו נהני ,בזכות המטע הזה ,ג מסביבה פחות מדברית וג מפירות ע "טע של פע".
צבי דביר

גן הירק
ג הירק התחיל לפני  16שנה על אדמת מדבר בתולה ,כשאר הגידולי בכפר ,ובחמש השני
הראשונות היווה חלק אינטגרלי מ המטע .ע כניסתי לעבודה בשנת  1985החלה ההפרדה בי הג
לשאר החקלאות ,תהלי שנמש ע קליטת החברי והעובדי הנפרדי והושל לפי כשנתיי
ע הפרדת התקציבי והכנת הקומפוסט .מטבע הדברי ,כאשר משתמשי רק בחומרי
אורגניי ,כפי שאנו עושי ,ובוני רק על פוריות הקרקע כאמצעי לקבלת יבולי ,ההתקדמות
הינה איטית והדרגתית ואנו רק בתחילת הדר של החייאת המדבר.
שטח הג ,כחמישה דונ ,גדל א במעט מאז תחילתו ,בעוד שהאוכלוסיה לה הוא מספק ירקות
גדלה פי שלושה .בנוס לכ ,בניגוד לחקלאות הקונבנציונלית האינטנסיבית ,אי אנו שואפי
ליבולי מקסימליי הסוחטי את לשד הקרקע ומדללי אותה ,אלא מנסי להגיע לאיזו
באמצעות הקפדה על מחזור גידולי ב  4שני ותוכנית פרטנית עבור כל חלקה וערוגה .לכל ערוגה
יש כרטיס ובו נרשמת ה"היסטוריה" שלה מבחינת סוגי הגידולי ומידת הצלחת ,ונעשה ניסיו
לגוו ככל האפשר את סוגי הגידולי ותכונותיה לאור השני .כמו כ ניטעו שורות רימוני,
ורדי בר ,עשב לימו ונענה בתור מפרידי חלקות וגדרות חיות רב שנתיות ,התורמות לחיוניות הג
בעונות השחונות ,עוזרות במיתו השפעת הרוח וביצירת המיקרו אקלי הדרוש לג ,מקומות
מחיה לציפורי ולחיות קטנות אחרות וכו' .שני גורמי נוספי המגבילי ומווסתי את כמויות
היבולי ה כמות המי שאפשר לקבל במחיר סביר  $כ 4,000 $מ"ק  $ומספר העובדי ,שני
מתנדבי ושני חברי )אפרי ואיל ו ,.כאשר חיי פרנקל מצטר  3אחה"צ בשבוע(.
כיו מספק הג כ 25 $סוגי ירקות במש השנה ,ופרי אחד  $רימוני )בעבר היו ג תותי ,א היו
עתירי עבודה( .שווי היבול כ 35,000 $ש"ח בשנה כמחצית מתצרוכת הירקות השנתית  $והוצאות

הייצור ,ללא עבודה כמוב ,כמחצית מסכו זה .כל התפוקה מיועדת עבור הכפר ,רובה כתוצרת
טרייה ומיעוטה לאחר עיבוד :כרוב חמו ,מי רימוני ,עשב לימו ונענה מיובשי.
יפתח

גן הנוי בכפר רפאל
אחרי שש עשרה שני של גדילה וצמיחה אפשר להתחיל לראות את ג הנוי בכפר רפאל בשלל
צבעיו .הדשא המוריק ,השיחי והעצי שאמורי להצל עלינו מפני השמש הקופחת.
)בשנתיי האחרונות נטענו כ $שמוני עצי ברחבי הכפר(.
אחרי שש עשרה שני יש ג המו לתק ולשפר .בכל שנה אנחנו משפרי ומתקני קווי השקייה
למינ ,שבלעדיה לא יגדלו העצי ,השיחי ,הדשא והפרחי.
ההשקייה כולה ממוחשבת מה שאיפשר לנו חיסכו במי ושליטה טובה על כל המערכת .לפני
כשנה וחצי היה ניסיו להתקשר ע תלמידי גננות מביה"ס עמל של משרד העבודה .אבל הניסיו
נכשל מבחינתנו .ובשנה האחרונה אנו מקיימי גיוסי כפר פע בחודש שבה כל בית מטפל בגינה
מסביב לבית שלו או לפי צרכי הנוי הכללי.
ארנו

הנגריה
בתחילת השנה נפתחה הנגריה מחדש )שנתיי הייתה הנגריה סגורה( .בשלב זה ,מופעלת הנגריה
במתכונת מצומצמת ,ע"י חנו טלקר.
מאז הפתיחה עוסקת הנגריה בשיפו ובתיקו רהיטי וג ביצירת רהיטי חדשי כגו :שולחנות
סלו ,שרפרפי ,מעמדי לעציצי ,ארוניות ,כונניות ואפילו מיטת ע זוגית משוכללת )לבית
הנופש שלנו באשקלו(.
מטרת הנגריה בעתיד היא להעסיק חברי בעלי כישורי ויכולות מתאימות בתהליכי היצור.
בתחילה להמשי במתכונת המצומצמת )חבר אחד או שניי( ובעתיד רחוק יותר בהתא
לדינמיקה שתיווצר להוסי עוד חברי.
משאלתנו היא להעמיד בית מלאכה המותא במיוחד לחברי שבו נייצר מוצרי ע כגו :צעצועי
ע ועבודות יד שונות ,כול על ידי החברי כמוב.
חנו

על הספריה
בתחילת השנה נפתחה בכפר ספריה הממוקמת במקלט בית$מדר .הקמת הספריה נתאפשרה
בזכות תרומתה של גב' הרש לזכר בתה יהודית הרש .בספריה ספרי בשלוש שפות ,עברית ,אנגלית
וגרמנית המיועדי לכל צוות הכפר .הספריה  $בעיקרה ספרות מקצועית א יש ג מקו ל"ספרות
יפה" .השתדלנו לשוות לה מראה נעי ואסתטי .אנו מקווי שבעתיד נוכל למצוא עבורה מקו
מתאי יותר.
אורנה

פיתוח ופרוייקטים
מאז השלמת המבנה המשולב של האול$משרדי$מגורי צוות לפני כשנתיי ,לקחנו פסק זמ
מבניה חדשה ועסקנו במלאכה החיונית יותר ויותר של שיפוצי ושיפורי במבני ובמערכות
הקיימי והמזדקני :באביב  95השקענו כ $100,000 $ש"ח בשיפו בית שילי$ב שלו הנוכחי,
וחלק מבית מדר ,שסבלו מסדקי גדולי עקב שקיעת יסודות .בסתיו אותה שנה התחלנו בשיפו
יסודי של חדר ההסקה ,שהיה במצב קריטי ,ובהתקנת ראש אספקת מי חדש לכפר בקוטר "3
במקו " 2הקיי .הותקנו מיכלי לאגירת מי חדשי ,משאבות חדשות .בקר הסקה ומחלי
חו בחדר ההסקה ,ובחו כלל הפרוייקט מתק למניעת אבנית ,מד מי משולב ,מסנ אוטומטי
ושובר לח .החלטנו בשלב זה שלא לטפל בצנרת תת קרקעית אלא להמתי לתוצאות הטיפול
בחדר ההסקה ובאספקת המי .ואכ ,יש שיפור גדול ,וככל הנראה נית יהיה לדחות את הטיפול
בצנרת למספר שני לפחות .עלות הפרוייקט שהושל בראשית  $ 1997כרבע מליו ש"ח $כוסתה
על ידי הקר לנכי של ביטוח הלאומי ) (80%וקר ס.א.ק.ט.א.(20%) .
ומה הלאה ? פרט לשיפו והתקנת בית הנופש באשקלו )ראה דו"ח נפרד( ,בתכניתנו להכניס
שיפורי בבתי הישני )לוי ,דור ודביר( על ידי סגירת מרפסות המטבחי בדירות והקטנת החלו
הגדול בחדרי האוכל .זאת בנוס לפרוייקט הבניה הגדול העומד בפנינו :בניית מבנה חדש לבתי
המלאכה לעיבוד מזו ,לנרות ולמשי ,שבתכנונו אנו מקווי להתחיל בסתיו הקרוב.
יפתח

בית הנופש באשקלון
מזה זמ שאנו חולמי על מקו שיאפשר נופש מחו לכפר לקבוצות של חברי ועובדי ,כמו ג
בילוי חופשות של הורי הבית ובני משפחת בזמ החופשות הרשמיות של הכפר .והנה ,לקראת סו
 1996התקבלה תרומה נכבדה ,שיועדה  $לפי המלצתנו  $למטרה זו .לאחר התלבטות נבחר היעד
המועד  $אשקלו ,בזכות הי והקרבה לכפר.
בהיותנו בלתי מנוסי בעליל בעניני נדל" ,יצרנו קשר ע מספר מתווכי דירות באשקלו והתחלנו
לראות בתי ,עורכי הכרה תו כדי כ ע העיר עצמה .השכונות השונות ותכונותיה .אפשרויות
תכנו פני למיניה ,בעיות ע שכני ועוד ועוד.
ההגדרה הראשונית עליה החלטנו  $חיפוש בית שיאפשר ביצוע נופש לבית של ,כולל עד  7חברי,
 3עובדי ,הורי בית ומספר ילדי ,וכל זאת במסגרת הכספית שנתנה לנו ובתנאי המתאימי
לאוכלוסיה כמו שלנו ,הזקוקה מטבע הדברי למרחב ושקט  $לא הותירה לנו הרבה מרחב תמרו.
למזלנו נמצא הבית המתאי לנו כמעט מכל בחינה  $מיקו )שכונת ברנע הישנה ,לא רחוק מהי(,
מרחב שקט )רצועה ירוקה לפני הבית( ,מספר חדרי וגדל )שני חדרי ביחידה נפרדת  +סלו
ומטבח למטה ,ארבעה חדרי שינה + ,מרפסת מקורה למעלה( ותכנו כללי .המחיר ,אכ ,היה גבוה
מדי ,א לאחר מו"מ הצליח גזבר העמותה ,אבנר יהודאי ,להורידו בשיעור ניכר .תרומה נכבדה
לביצוע העסקה תר ג עו"ד יעקב דיי מבאר$שבע ,שבהמלצת משפ' סרוסי )אמו ואחותו של
מרדכי( ייצג אותנו בעסקה ללא תשלו ,וא השיג עבורנו פטור מתשלו מס רכישה  $חסכו נוס
של עשרות אלפי ש"ח.
ע זאת ,המלאכה עדיי רבה בטר יהיה הבית מוכ לביצוע חופשות מסודרות על ידי כל תושבי
הכפר :יש להוסי מערכות שירותי  +מקלחת למטה ולמעלה ,תו שינויי בקירות פנימיי,
ולהתקי מעקות במרפסת ,לתק ולצבוע חלונות ותריסי ועוד .השיפו הנ"ל יחד ע מערכת
האזעקה שכבר הותקנה וכל הציוד הפנימי  $ריהוט ,מכשירי חשמל ,כלי מטבח וכו'  $יעלה עשרות
אלפי שקלי א לא למעלה מזה .מכיוו שכבר ברכישה עצמה חרגנו מ הסכו שנתר למטרה
זו ,עלינו להמשי ולחפש תרומות מיועדות לנושא  $ואכ ,תרומה ראשונה כזו התקבלה דר
משפחת ברקאי .לאחר התלבטות לא קלה וכמה התנסויות לא מוצלחות ,החלטנו לדחות תרומות
של מכשירי וחפצי לעני זה ולהתרכז בתרומות כספיות ,שאינ מטילות עלינו עומס ומאפשרות
לבחור את האביזרי הנכוני והמתאימי ביותר.
במקביל ,וכחיל חילו ,התחיל ענ הנוי שלנו לטפל בגינה המוזנחת שמסביב הבית )הנכס הושכר
בשנה האחרונה למעו ילדי של נעמ"ת ,שלא הקדישו תשומת לב רבה לגינה .( ...בקי הזה כבר

תשתמשנה משפחות מהכפר בבית ,בתנאי "חלוציי" של טרו שיפו ,ובספטמבר אנו מקווי
להתחיל בעבודות ,כ שבאביב  98נוכל להתחיל ולהשתמש בבית כמתוכנ.
יפתח

על השרותים הרפואיים בכפר
מזה כשנתיי הצלחנו למסד את השרותי הרפואיי בכפר באופ שמתקרב יותר ויותר למצב
שאליו שאפנו.
מאז שקיימת מרפאה בכפר ,לא רק כמושג ,אלא ג כחדר המיועד למטרה זאת והוא נמצא בבניי
שאינו בית מגורי ,נית לספק שרותי ברמה אחרת .אבל הרמה הזאת מותנית לא רק
בארכיטקטורה .מזה שנתיי עובדת בכפר בחצי משרה אחות .ריקה עבדה קרוב לשלושי שנה
במערכת קופת החולי הכללית ומכירה את כל נבכי הבירוקרטיה ההסתדרותית .ומעבר לזה,
השתלבה באופ יוצא מהכלל בכפר ,בבנית מערכת מתפקדת של רפואה לא רק דחופה ,אלא ג
בקיו בדיקות שגרתיות ומעקב ,אבל ג בתפקיד "כותל דמעות" ,לחברי ואנשי צוות ,בכל עני
רפואי גדול כקט .תחילת עבודתה של ריקה הייתה זמ קצר אחרי החלת החוק לביטוח רפואי
ממלכתי ,דבר שחייב התארגנות מחודשת מבחינתנו .בי התפקידי שלקחה ריקה על עצמה ,ג
ליווי החברי לבדיקות מחו לכפר ,דבר שמאפשר תיוו מקצועי יותר בי רופאי מקצועיי לבי
רופא הכפר וג מוריד עומס רב מהורי הבתי.
ריקה ודר' פיני כצמ היו צוות מצויי וחבבו את עצמ על כל תושבי הכפר .לצערנו הגדול פרש דר'
כצמ מתפקידו בכפר ועבר לעבוד בצפו האר .מאז ה $1באפריל החלי דר' אלכס ניישטדט את
דר' כצמ בתפקיד רופא הכפר .דר' ניישטדט הוא מומחה לרפואת משפחה ,ואנחנו מוכרי לו כבר
מ"החלפות" שבצע אצלנו בעבר .ג כא שיתו הפעולה הוא מירבי ,ואנו משוכנעי שביכולתנו
לתת שרותי רפואה לחברי ,ברמה שעומדת בכל הדרישות.
בתחו רפואת השיניי ממשי הקשר ע מרפאת שיניי בבאר שבע ,המטפלת בחברי במחירי
המאפשרי לתת לה את הטיפול הטוב ביותר ,במחירי שאינ גורמי לגרעו גדול מדי.
לאחרונה נפתחה באשקלו ,בבית החולי ברזילי ,מחלקה לטיפולי שיניי בהרדמה .חלק
מהחברי נזקקי לטיפול כזה .הקרבה הגיאוגרפית מקילה את העבודות המנהלות הכרוכות בכ.
בשנה האחרונה החל ליע לנו בתחו הפסיכיאטריה דר' גבי שרייבר ,מטובי אנשי המקצוע באר.
הוא מגיע להתיעצויות לפי בקשתנו ,ונסיוננו מראה ,שהקשר הוא פורה ביותר.
אודי

אמנות ותרפיה
בכל שנות קיומו של כפר רפאל היה הצוות החינוכי של הורי$הבית מודע לער החויה שבעיסוק
אמנותי עבור החוסי בכפר .חוויה התורמת לכל אד באשר הוא ,כשבאמצעות חווית היצירה
נפשו מתעשרת ומתפתחת .העיסוק באמנות פותח בפני החבר/החוסה אפשרות  $בעזרת מוריו $
לבטא את אישיותו ולחזק את ההרמוניה שבתוכה  $ושבינה לבי הסובב.
בתקופה האחרונה עלה בידנו לאפשר לא מעט פעילות כזאת לחברי בכפר ,מתו כ שנמצאו לנו
ג המורי המתאימי וג האמצעי לשל עבור עבודת .מימו המורי אושר על ידי קר
קצבת נכות/תרבות$פנאי שבניהול אקי" והשירות למפגר.
תרצה אמ עובדת אצלנו בהוראת ציור זו השנה השניה .תרצה מגיעה פע בשבוע והחברי חולקו
כ שכל אחד מה מגיע לשיעור בקבוצה קטנה לתקופה של מספר שבועות רצופי במש השנה.
החברי מציירי בעיקר בצבעי מי .ה חווי את הצבעי השוני ובעזרת את הלכי הרוח של
הטבע .תרצה עובדת אית ג על המיומנות עצמה של החזקת מכחול ושימוש בצבעי.
טליה פי לימדה אוריתמיה בכפר כבר בעבר ,וחזרה אלינו חלקית אחרי הפסקה ארוכה .טליה
מגיעה פע בשבועיי ומלמדת ג בסמינר שמתקיי בכפר .באוריתמיה העיסוק באמנות הוא דר
תנועה המקושרת לצלילי השוני של הדיבור  $וכ לצלילי המוסיקה .כא נדרשי החברי
במידה רבה להתגבר על מגבלות גופניות ונפשיות וטליה משתדלת לתת תרגילי מתאימי כדי
לעזור לה בכ.

שולמית כברה נותנת שיעורי אוריתמיה לקבוצות החברי האחרי .שולמית מגיעה פע בשבוע,
ועובדת ג ע החברי מהכיתה הטיפולית .באחת מקבוצותיה מרוכזי החברי המסוגלי יותר
בתחו זה ,ומה אנחנו זוכי ג להופעות תקופתיות .כשמופיעי ע לבוש מתאי בפני קהל
הכפר ,נדרשי ג ליכולת ריכוז והתמדה .ואכ צפינו כבר בהופעות מרשימות מאד !
לצערנו לא תוכל שולמית להמשי אתנו אחרי הקי !
נית לציי כי החברי מחכי לשיעורי בכליו עיניי  $חוזרי מה מאושרי ! לעיתי עליה
לוותר למענ על חלק ממנוחת הצהריי שלה וה עושי זאת בגבורה !
בנוס למורי לאמנות נמצא פע בשבוע גיל סתתי המטפל במספר חברי בשיטת השיאצו,
התורמת א היא לאיזו וריפוי .לצערנו אי בידנו לממ את מלוא עבודתו ,ועבור חלק מהחברי
המטופלי הוא מקבל תשלו מהוריה.
כפי שצויי בתחילה ,חשוב לנו ביותר לאפשר לחברי לעסוק בדברי אלו בתו מכלול עסוקיה
וחויותיה בכפר ,ואנחנו משקיעי כמיטב יכולתנו כדי לאפשר זאת ! נמשי לעשות כ ג
בהמש!
בהזדמנות זו נביע ג את תודתנו למורי שבהחלט עושי מאמ מיוחד ,בעשות דר ארוכה
מאד בכל פע כדי להגיע ולעבוד במסירות  $ע החברי בכפר !
חנה

עתיד הכפר  -סמינר רפאל
בימי אלו אנו חותמי את שנת הסמינר הראשונה בכפר רפאל .בסתיו  96נפתח לראשונה סמינר
רפאל לתרפיה$סוציאלית )חינו$מרפא למבוגרי( ועתה מסיי מחזור ראשו את לימודיו בו.
הסמינר מהווה שנה ראשונה בתרפיה$סוציאלית לאינטרני ושנת מבוא לאנתרופוסופיה
לאקסטרני.
המחשבה על הקמת הסמינר נולדה מתו שיחות על עתיד כפר רפאל .עד מהרה נוכחנו לדעת כי
עתידו של הכפר טמו ביכולתנו למשו אנשי צעירי שיבחרו בדר החיי שמציע הכפר ויחליטו
להצטר אלינו ,או א בכלל לתרו לתחו החינו$המרפא באר .כמו כ ,אחרי כ 20 $שנות
ניסיו ,כולל הכשרה והשתלמויות ,התעורר ג הצור לחלוק את הנרכש .ע אלו המעונייני
לעשות דרכ בתחו זה .הרעיו המרכזי הוא לאפשר לצעירי בתחילת דרכ להצטר למעגל
העבודה כעובדי )מתנדבי( מ המני ובד בבד לקחת חלק בסמינר.
סדר השבוע עבור סמינריסט כזה )אינטרני( מורכב מ 5 $ימי עבודה ,יו לימודי מרוכז ויו
חופשי .עצ ההשתלבות בעבודה ובחיי התרבות של הכפר ומגע ע החברי מהווי בסיס התנסות
ללימודי העיוניי.
בנוס איפשרנו הצטרפות לסמינר כתלמיד אקסטרני ,תמורת תשלו .הסמינריסט האקסטרני
מצטר ליו הלימודי המרוכז בלבד ועבורו לא מוכר מסלול זה כהכשרה מקצועית
אנתרופוסופית רשמית ,אלא כאמור כשנת מבוא לאנתרופוסופיה.
בסמינר נלמדי נושאי כמו מבוא לאנתרופוסופיה ,פילוסופיה ,מבוא לחינו$מרפא ותרפיה$
סוציאלית ועוד .בלימודינו אנו מנסי להתבונ בתופעות החיי השונות המתגלות באד
ובסביבתו ולבחו אות חשיבתית ,בתהיה אחר מהותו השלמה של האד .בבססנו נקודת משע
לדר חשיבתנו המדעית$רוחית מתו התבוננות עצמית ורכישת כ הכרת עצמנו ,באפשרותנו
לפנות אל חיי המעשה ולמצוא את דרכי הפעולה התואמות את ההכרות אות רכשנו .כ אנו
יוצרי בתוכנו את הל הרוח המתאי לעבודה בחינו$המרפא או בתרפיה הסוציאלית.
בסמינר מוש דגש ג על העיסוק האמנותי .בכ נעשה ניסיו להניח בסיס להכרת אפשרויות
היצירה ולפיתוח גישה אמנותית$תרפויטית .תחומי האמנות המוצעי הינ פיסול בחימר ,ציור
ורישו בהדרכת תרצה אמ מירושלי וכ אוריתמיה המועברת על ידי טליה פי$גלר מירושלי.
בכוחות ובאמצעי המוגבלי העומדי לרשותנו השקענו מאמ לא קט בפרסו הסמינר
והתוצאה היתה חמש סמינריסטיות אקסטרניות ורק אחד אינטרני .נוכחנו לדעת כי קשה למצוא
צעירי שיהיו נכוני לקחת על עצמ אחריות בתחו זה ,ג א התחייבות היא לשנה "בלבד".
השנה למשל יהיו לנו שלושה אינטרני ,א שאיפתנו להגיע למצב בו כל משפחה תאמ לחיקה
סמינריסט ,דהיינו שבעה סמינריסטי אינטרני .בנקודה זו נראה לנו כי יש באפשרותכ ההורי
לתרו באיתור אנשי פוטנציאלי ובפרסו הסמינר ,על מנת שהמודעות על קיומו תתרחב
ותצמח משנה לשנה )א הנכ זקוקי לפרוספקטי וכיו"ב אל תהססו לפנות אלינו(.
אי ספק כי אלמנט חדש הפועל לעתיד נכנס לכפר .הוא דורש מאיתנו השקעה רבה ,א ג "מזיז
אותנו קדימה".
ניצ

יום הולדת של עודד
ביו רביעי חגגנו לעודד יו הולדת
ב שישי
ביחד ע כל הכפר .אכלנו
שתינו ואחר כ בא רפי שקד ויחד
איתו שרנו שירי משירי אר ישראל
וכל אחד ביר אותו במזל טוב.
וזה היה יפה מאד
מלכה
)מבית דור(

למיודעי בית אליהו
ב 25/7 $חוגגת רות מוסימ יו הולדת )בימי אלה סוגר אקי" את בית אליהו מפאת עלות
אחזקה גבוהה ,והילדי פוזרו במוסדות השוני ,אנו קלטנו את רבקה אלשיי לבית טלקר(.
לאלה הרוצי לברכה ביו הולדתה הרי הכתובת:
Ruth Moismann
Schutzeugabe 71 A
CH -2502 Biel
Swiss
Tl: 0041-32-416254

תודות
 לחברי ההנהלה מיכאל לוי ,ברי אשר ,אלחנ טל ואבנר יהודאי המלווי ותומכי בנו.
 לועד ההורי נילי ברקאי ,וטרודי אשר שבמש השנה עומדות לרשותנו ,ע הרבה רגישות
והתמדה.
 למשפחת גינזברג )הורי פנינה( ,שדואגת כמידי שנה ל"צרכי  $החג" :סופגניות ,אוזני המ ולא
שוכחת לשלוח לצוות המתנדבי זר פרחי לחג המולד.
 למשפחת ברקאי )הורי דני( ,שעורכת עבורנו בזארי בבית ברמת ג כפע בשנה.
 למשפחת אשר )הורי עודד( ,שדאגו לתרומה מהולנד שאיפשרה את קניית בית הנופש באשקלו!
 לכל ההורי שהתגייסו במר להשיג ציוד לבית הנופש באשקלו .התרומות והציוד מתחילי
להגיע בימי אלו ונית לשער כי יתרמו רבות.
 לסמדר טוביס )אמו של אס( ,שעוזרת לנו בכריכת חוברות שירי לחגי השוני.
 לפני ,מורה לפסנתר מבאר$שבע ,שמארגנת לנו הרבה קונצרטי במש השנה ,בשבתות ,בכפר.
 לרפי שקד שהופיע בהתנדבות ,הצליח לשמח את כולנו ע שירה בציבור בליווי אקורדיו
והבטיח לבוא שוב כשנחגוג ארוע מיוחד.
 למשפחת פריד )הורי של אמיר ואלו( ,שפתחה ביוזמה לקשירת קשר ע מתרי בארצות
הברית.
ולכל מי שמלווה אותנו במחשבות טובות! ...

