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שלום לכם!
כל מוסיקאי טוב יאמר שכשהוא מנגן,
עליו לשים לב לתווים ,אבל גם לחוות
את מה שביניהם על מנת שהמוסיקה
תשמע חיה ואמנותית .בעלון זה ישנם
"תווים" רבים ,המספרים על חיינו בכפר
כגון" :איסקנדר"  -הצגה אותה הצגנו,
על יום ההולדת לאלחנן טל ,על בנייה
חדשה בכפר ובית הנופש באשקלון
ועוד… אלה התווים אותם השתדלנו
לכתוב כמיטב יכולתנו .את מה שביניהם
יהיה עליכם להשלים בעצמכם ואז תוכלו
להכיר מעט טוב יותר את "מוסיקת
החיים" של כפר רפאל.
בברכה חמה

כל חברי הכפר
הצגה – איסקנדר
בחג השבועות השנה חרגנו ממנהגנו ולאחר סעודת
חג "מסורתית" במסגרת משפחתית ע שירי החג
ומאכלי חלב ,התכנסנו ב"פטיו" המקורה לבצע ולחזות
במתנתחג מיוחדת בדמות הצגה.
במש מספר חודשי היתה מתכנסת לחזרות
קבוצה של הורי בית .צרי היה לנקות הרבה "חלודה"
מהאיברי והגרונות ,שנשחקי כבר שני כה רבות
במטלות היומיו.
בהדרגה צרפנו לקבוצה ג ילדיצוות וא שניי
מהחברי .בשלב מסוי הרגשנו שה"תחביב" יהיה בעל
ער רק א יניב פרי בצורת הצגה ממש וכ קבענו את
"חג הביכורי" כמתאי להביא את "ביכורי פרי
עמלנו".
אול על מנת לממש את הדבר ,היה עלינו עוד
לטרוח רבות :לקנות בד ולהפכו לתלבושות ססגוניות,
לצייר תפאורות ,להפו את חדר האוכל הפנוי לבמה
מאולתרת ולהתאי תאורה – כל זאת בתנאי לא
מתאימי ביותר )בלשו #המעטה( .התוצאה היתה
שבשבועיי שקדמו להצגה היה כל הכפר עסוק בהכנות
להצגה ופעילות משותפת זו הביאה לתנופה
ולהתעוררות חיוביי ביותר בחיינו המשותפי.
ההצגה שנבחה שמה "איסקנדר" )אלכסנדר
בערבית( .היא מבוססת על אגדת ע אנטולית ,מתו
קוב %אגדות שנאספו בידי אישה בש אלזה פו#
קמפובנר .בשהותה בתורכיה בתחילת המאה התחפשה
לגבר צעיר וכ הצטרפה לקרווני של הנוודי
באנטוליה .ש פגשה מספרי סיפורי שסיפוריה
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הייחודיי ה "אוצר" הבלעדי )השמור אית
בזיכרונ ,כמוב .(#סיפורי אלה מסופרי רק בי#
גברי )לכ #התחפושת( .היא רכשה את אמונו של מספר
אחד ,שרצה להפו אותה ליורשת סיפוריו .זיכרונה
המצוי #וכשרו #הסיפור שלה אפשרו לה מאוחר יותר
לשוב ולספר את הסיפורי שאספה כ בגרמניה.
הסיפור איסקנדר מתייחס בלא ספק לאלכסנדר
מוקדו  ,א אי #הוא עוסק כלל בדמותו ככובש,
המוכרת היטב מספרי ההיסטוריה – אלא לפ #שהיה
מובלע במידת מה בדמותו ההיסטורית :שאיפתו
למצוא את המשות בי #כל בני האד ,מעבר לגבולות,
לאומי ,גזעי ,מיני ,דתות וכו' .פ #זה מוכר ג
בהיסטוריה היהודית מהאופ #שמתוארת כניסתו של
אלכסנדר לירושלי – לא בכוח ,אלא בכבוד הדדי רב
בינו לבי #חכמי היהודי.
אול האגדה מתארת תכונות אלה בשפתה הקסומה
והפלאית .היא הומחזה ע"י גאורג גלצר ,מורה בגתאנו
)המרכז האנתרופוסופי בשווי ,(%שפעל שני רבות
בזוננהו  ,מוסד לילדי נזקקי בארלסהיי – שווי%
וג הוצגה ש לראשונה .הוא ג חיבר את המוסיקה
המלווה אותה.
כאמור ,בשבועות העלינו את ההצגה בפני הקהל
המקומי  +מעט מוזמני והיא התקבלה בהתלהבות
רבה .לכ #מצאנו לנכו #לנסות ולהתאמ %עוד קצת
ולהעלותה שוב ב) 24.7.98יו ד'( – זמ #קצר לפני
החופש הגדול ולאפשר לאנשי נוספי להנות ממנה.
כ ,#ג את הקוראי מוזמני .היא תיער בשעה
 20:15בפטיו בית לוי.
אגב ,בתמונת השער של העלו #מופיע עיטור משל
גאורג גלצר המתאר את תמונת הסיו של האגדה
והמחזה.
אנו מקוי שג את תיהנו מפרי עבודתנו ,כש
שנהנינו אנו מעצ תהלי הלמידה והאימו.#
צבי מדר

"מחנה עבודה" – כיתה מהרדוף בכפר
בי #ה 20ל 30באפריל עשינו ניסיו #ראשו #מסוגו,
שהיה עבור כל משתתפיו חוויה שתיזכר זמ #רב.
ראשיתו עוד בסתיו האחרו ,#כשמורה של כיתה ט'
מביתספר ולדור שבקיבו %הרדו )ליד שפרע
שבגליל( פנה אלינו בהצעה לבוא ע כיתתו לשבוע
עבודה בכפר ,במקו טיול שנתי .ביה"ס של הרדו
הוא אחד מתו שלושה בתיספר ולדור הקיימי
באר) %והותיק מביניה( ומתו רבי הפזורי
בארצות רבות ,המחנכי מתו הגישה הפדגוגית
האנתרופוסופית ,מיסודו של רודול שטיינר.
לומדי בו תלמידי מישובי בסביבה הקרובה וג
הרחוקה יותר ,שהוריה בחרו בגישה חינוכית זו,
בהכיר במעלותיה ויתרונותיה על פני מה שמציעה

מערכת החינו הממלכתית .כיתה ט' היא הבכירה
בבית הספר .רק מיעוט תלמידיה ה בני קיבו %הרדו
עצמו .רוב באי מיודפת ,טבעו #ומקומות אחרי.
הרעיו #נראה על פניו יפה ,א בלתי מעשי ,שכ #אי#
לנו אפשרות הלנה לקבוצה של כ 30תלמידי ומורה,
א לא סידורי טכניי אחרי לצורכיה .כמו כ,#
קינ #בנו חשש לזעזע את אורח השליו של חיי הכפר,
אליו מורגלי החברי והחשוב כל כ לתחושת
ביטחונ ויציבות הנפשית ,ע"י הכנסת  30נערי
ונערות "אחוזי תזזית נעורי".
ואול משהשתכנענו בחשיבות הניסיו ,#ה #לאנשי
הכפר וה #לבני הכיתה )כפי שהציג זאת המורה( ,נמצאו
הפתרונות הטכניי ה #ללינה ,לארוחות ושאר צרכי
וה #למזעור ההמולה שקבוצה גדולה בגיל כזה עשויה
לחולל בכפר כשלנו.
הכיתה חולקה לשתי קבוצות .כל קבוצה שהתה
בכפר באוהלי על הדשא כחמישה ימי ,כשבסו
השבוע שבאמצע טיילו במשות בנגב .במהל שהות
עמנו התפזרו התלמידי בי #הבתי – לארוחות ,ובבתי
המלאכה השוני – בשעות העבודה .כ השתלבו בסדר
היו של הכפר ,יכלו לחוות את מפעהלב של חיינו
מבפני ,במש מספר ימי ,ולקחת בו חלק .אנחנו
יכולנו לקבל ,בנוס לעזרה בעבודה )במיוחד בטיפוח
הנוי( ,משהו מחדוות הנעורי ,ההתלהבות וא
ההתפעמות שגר המפגש.
בשיחות הסיכו ע כל אחת משתי הקבוצות נאמרו
על ידי התלמידי דברי תודה מרגשי ביותר על עומק
החוויה שעברו ,על החששות שקדמו לבוא ,על
ההתקשרות לכפר בכלל ולחברי בפרט ,ועל רצונ העז
לשמור על קשר ולשוב ולבוא מדי שנה ,וא אפשר ג
באופ #פרטי בחופשת ביה"ס .אכ ,#דומני שכולנו
הופתענו מהיחסי ההדדיי שנרקמו בי #נערי ונערות
אלה לבי #החברי בכפר .רבי מ #החברי הביעו את
צער על הפרידה.
ג לאחר שוב לבתיה הגיעונו הדי על דבר
ה"חוויה הנפלאה" שזכו בה ,בימי שהות בכפר רפאל.
צבי דביר

יום ההולדת של אלחנן טל
לתת בסתר ובצנעה זוהי לכל הדעות תכונה הראויה
לשבח אבל לקבל בסתר ובצנעה… זהו כבר סיפור אחר.
ולכ #החלטנו סו סו להודות בקול ר על מה שאנו
מקבלי מזה שני רבות ברוחב לב :אלחנ #טל )מחברי
ההנהלה( מלווה אותנו והינו שות לדרכנו מזה 20
שני!
משהוחלט להקי את כפר רפאל נתקבלו הכספי
הראשוני והגיעו אנשי שרצו לקחת על עצמ משימה
זו .א מישהו היה צרי לתרג חלומות ורצונות לשפת

תכניות בנייה ,בחירת קבלני .בקיצור לקחת על עצמו
את פרוייקט הבנייה.
מכיוו #שלאיש מאיתנו לא היה ניסיו #בכ )ויש
לזכור שמדובר ב"פרוייקט" לא קט ,(#הבי #אלחנ #שא
הוא לא יעשה זאת אז… ומאז ,בהתנדבות ובצנעה,
קר כפר רפאל "עור ובנייני" בזכות עשייתו .חנ#
ואשתו אנלי ,שהוצרכה לעשות לא מעט ויתורי למע#
ה"הובי" של בעלה ,הפכו לחלק מהכפר ,ג א אינ
חיי איתנו ומעורבי בחיי היומיו .וכמו שקורה
בדר כלל ,מי זוכר לפרג #ולהודות מקרב לב לבני
משפחה? אבל הרצו #קיי והחלטנו להביא זאת לידי
ביטוי.
ב) 26.5קצת באיחור מהתארי המקורי( ,ליד
שולחנות עמוסי בעוגות ושתייה ,התאספנו על הדשא
מתחת לעצי לחגוג לאלחנ #יו הולדת! שרנו בעזרת
אקורדיונו של רפי שקד ,שניג #עבורנו בהתנדבות .סמדר
טוביס )אמא של אס ( ברכה בש כל הורי הכפר וצבי
דביר היה לפה לכל חברי הכפר ,במלותיו החמות לאנלי
וחנ .#לבסו הגישו החברי מתנה לחנ) #אנלי לחשה לנו
באוז ,#לבקשתנו ,במה אפשר לשמח "ילד גדול" שיש לו
כמעט הכל( :עציצי לתלייה על גדר חצר בית.
ובהזדמנות זאת ברצוננו לאחל לחנ #שני רבות של
עשייה מבורכת ,שלווה ,ובריאות טובה!
ירדנה מדר

משפחת שילי – בקנדה
בית שילי היה מורכב עד עתה מקבוצה בת  7חברי
ע שלושה אנשי צוות מטפלי ומשפחת שילי עצמה.
קבוצת החברי בבית הינה קבוצה חברתית מגובשת
ומגוונת ,שהתלכדה יחדיו מתחילת האביב ) 1991לאחר
מלחמת המפר.(%
ע החברי נמני גול דיב ,אשר תמיד יודע
לשמוח .רונית כ ,אשר משרה בבית אוירה נעימה,
חביבה ומפזרת לנו חיוכי אינספור .חיי פרנקל ,שלא
שוכח א פע לשאול עוד שאלה .הוא מתעניי #בכל
איש בכפר ובכל אורח .דפנה רז ,המלווה בחו כל
שיחה ומניפה בידיה בצהלות שמחה .סופי שהי ,
המשרה עלינו שקט ומתוכו פותחת עינינו לראות מה
חסר ומה נשכח .דני מדרי ,החייכ #והחברמ .#וג ארז
רוזנפלד המוכ #תמיד לעזור ולתמו.
שלושת אנשי הצוות החיי איתנו השנה מטפלי
בחברי במסירות רבה .כל אחד מה תור ג לעבודה
הכוללת בכפר :מרי משוויצריה העובדת ג בבית
האריגה .אינגה מגרמניה המבשלת לנו במטבח את
ארוחות הצהרי ומטיילת ע החברי מבית מדר
בשעות אחה"צ וניקולאוס שכבר התרגל לשמש
ה"ישראלית" מאז החל לעבוד בג #הירק שבכפר.
שתי הנשי שבצוות תתחלפנה לקראת בוא חופשת
הקי .%המחליפי יהיו איש צוות חדש מישראל ,שיבוא
לכפר במסגרת שנתשרות )ש"ש( ומתנדבת חדשה
מגרמניה .ואילו ניקולאוס ימשי לעבוד בביתנו עד
הסתיו.
אבל החילופי העיקריי השנה יהיו דווקא בי #הורי
בית.משפחתנו ,משפחת שילי ,יוצאת הקי %להשתלמות
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בחו"ל )לקנדה( לשנה .למעשה מרקוס ,אב הבית הוא
שיוצא להשתל ולעבוד בביה"ח הגדול לילדי
בטורונטו .ש הוא יתמחה ספציפית בהרדמות ילדי
ויעסוק במחקרי .אנחנו ,אנשי המשפחה ,מצטרפי
לנסיעה .היציאה לחו"ל נקבעה ל.13.6.98
כל הנסיעה הזו התאפשרה תודות לאיריס מאייר
המחליפה.
איריס הגיעה לכא #במיוחד משוויצריה והחלה
לעבוד בכפר ב .1.5.98היא תהיה א הבית בבית שילי
עד חופשת הקי .1999 %לחלקנו איריס זכורה מאז ימי
בית אליהו בב"ש ,ש עבדה כמתנדבת .מאז ועד עתה
איריס צברה למעלה מ 20שנה בלימודי ובעבודה
בתחו החינו המרפא והתרפיה הסוציאלית ,בעיקר
בשווי .%בנוס לעבודה הפדגוגית איריס ג השתלמה
ועבדה באריגה ובמסג'י ריתמיי.
התמזל לנו מזלנו ואיריס נאותה לשאת את הבית
ולתרו מניסיונה העשיר ג לבית שילי וג לכפר כולו.
לקראת סו מאי  98הצטר אל ביתנו אד נוס ,
איל #פרידמ .#איל #משתת איתנו בארוחות הבית
ובחלק מחיי הבית .עיקר עבודתו של איל #הינה דווקא
במטעי ,ש הוא משתל בחקלאות ביודינמית.
בעונות מסוימות הוא יעבוד ג בג #הירק.
פע בשבוע יושבי עמנו לשולח #ג אנשי מתו
הסמינר ,המתקיי בכפר .בשנה האחרונה זכינו לארח
ביו זה ג את תרצה אמ #המורה והתרפיסטית לציור.
הורי החברי בקבוצה מכירי כבר כמוב #את רוב
אנשי הבית המורחב.
אנחנו מאחלי לאיריס קליטה מהירה בכפר )וזה
כבר קורה( ועבודה נעימה .מוב #מאליו שהחברי
עוזרי לנו בכל תהלי החילופי והקליטה.
שמחה שילי

סמינר  -שיחת סיכום
ישבנו לשוחח לקראת סיו הסמינר ,גיא פז ב23 #
מרמת השרו #ואנוכי ניצ ,#אחד מהנותני חלק בסמינר.
גיא המסיי בקי %שהות בת שנה בכפר היה אחד משני
סמינריסטי אינטרני ,שעבד בבית דור ובחקלאות.
בסמינר השנה השתתפו ג כעשרה סמינריסטי
אקסטרני.
ניצ :#מה הביא אות לכפר רפאל?
גיא :שמעתי על הסמינר בכפר רפאל בחור '96
בקבוצת לימוד אנתרופוסופית בגבעתיי והחלטתי
להגיע ליו פתוח שנער בכפר ,מתו מחשבה
שהעבודה בכפר עשויה להיות אופציה עבורי .די מהר
אחרי יו זה ידעתי ,שברצוני לעשות את הסמינר.
למעשה למרות שהתלבטתי קצת ,ידעתי זאת כבר
מהרגע הראשו .#הגעתי לכמה ביקורי לפני תחילת
העבודה ,להכרות הדדית .הרגשתי שהתמסרות שנה
לעבודה במקו כזה תו אפשרות ללמוד בסמינר ,זה
משהו שמתאי לי באופ #אישי .לא הייתי מחויב לשו
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מסגרת ,מה ג שיכולתי לעזור לכפר .היה לי מאד
חשוב לקחת חלק ג בעבודה ולא רק בלימודי גרידא.
ידעתי שהכרות מסוימות אוכל לרכוש רק באמצעות
העבודה בשטח.
ניצ :#אי היה עבור המפגש הראשו #ע הכפר?
גיא :בביקורי הראשו #ב 4 #ימי התלהבתי מכל
דבר שראיתי .כשהתחלתי ממש לעבוד ,נכנסתי מהר
מאד לצורת העבודה של הכפר ,לדרישות החיי
והשגרה .הרגשתי מיד בבית ,כולל כל התמיכה
והקשיי הבאי מהחיי .עבורי הכניסה לחיי כה
שגרתיי ומובני ,הינה שינוי גדול מאד .זה היה ממש
שינוי פיסי ,דבר שהתבטא בהתחלה בעייפות ,עד
שהתרגלתי לזמני הארוחות המסודרות ולסדר היו
המובנה מאד של הכפר.
ניצ :#בתור אחד שלא התנסה בעבודה חקלאית ,מה
היוותה עבור העבודה בחקלאות?
גיא :ראשית השהייה בסביבה חקלאית יש בה
משהוא מרפא ,דבר שהרגשתי מהרגע הראשו .#לפני
שהגעתי לכפר עבדתי כעור וידאו בערו 3 %בחדר סגור
ללא חלונות והשינוי היה ממשי .אינני רוצה לצאת כא#
בכל מיני סיסמאות על חזרה לטבע ,א מבחינת סביבת
העבודה השיפור הוא ממש משמעותי .חשוב היה לי ג
המפגש ע החברי ולמידת העבודה עימ וכ #המפגש
ע העובדי האחרי .ע החברי אהבתי במיוחד את
העבודה ביחד ,ללא יחסי של "פוקד" ו"פקוד" ,כאשר
לכל אחד משימתו ואי אפשר האחד בלעדי השני .לא כל
העבודה היא כזאת ,אבל כשזה קורה עולה הער של
העבודה .סביבת העבודה מאד אחרת .היא תומכת בכ
שאי #שאיפות כלכליות ,יוקרה וכיו"ב .יחסי עובד
מעביד ה אחרי וההרגשה אחרת .שמחתי במיוחד
לעבור מחזור שנתי של במטע ולחוות את השינויי
החלי בטבע .זה הרבה יותר מעניי #מלקרוא על כ
בספר.
ניצ :#מה היווה עבור הסמינר?
גיא :נראה לי מאד חשוב במהל ימי השבוע שיש
יו לימודי מרוכז ,לא רק לנו הסמינריסטי אלא ג
להורי הבית שתרמו חלק בסמינר .באופ #מסוי
הרגשתי שיש ללימודי השפעה מאזנת על חיי
היומיו .מאחר שהלימודי נושאי אופי שהוא לא
רק אינטלקטואלי ,אלא כולל את האד השל ,ה
משפיעי עמוק יותר על החיי הנפשיי ,מה שבסופו
של דבר מורגש בחיי המעשה .א פע לא הרגשתי
שמנסי ללמד אותי אי צרי לעבוד .ג הורי הבית
וג מורי הסמינר אפשרו לי חופש מאד גדול ונתנו לי
יחד ע זאת רקע ובסיס לעבודה .הרגשתי הבדל ביני
לבי #מתנדבי שלא השתתפו בסמינר ,מאחר וכ
התאפשר לי בקלות יתר להבי #את הסיבות לאופ #בו
מתנהלי הדברי בכפר.
ניצ :#אכ #ג אנו חשי את חשיבותה של
ההשתלמות העצמית בחיי היומיו .אחת ממטרות
הסמינר היא לאפשר לאנשי המחפשי את דרכ
בחיי להכיר את האנתרופוסופיה ואת החינו המרפא
והתרפיה הסוציאלית .בכ אנו ג מקווי להגדיל את
מעגל העוסקי בעבודה זו בכפר או באר %בכלל.
גיא :אישית בחרתי להמשי בלימודי אנתרופו
סופיי ,דבר שלא היה קורה ללא שנה זו .אני מתכוו#
לצאת ללימודי המש בחו"ל ,בכיוו #חינו ולדור  ,כפי
שזה נראה לי כרגע .למרות שבאופ #כללי התרשמתי

שלגבי רוב האקסטרני הסמינר מאפשר להיכנס
לתחו האנתרופוסופיה בדרו ,בו היא לא כל כ
נפוצה .לרוב ברורה דרכ בחיי והסמינר מהווה
עבור כמעי #העשרה.
ניצ :#היינו מעונייני להגיע ליותר אנשי שיבחרו
לעבוד בתחו בו אנו עוסקי ובכ לאפשר את המש
קיו המקו ,או פתיחת מקומות חדשי – אול אנו
נתקלי בלא מעט קשיי.
גיא :להרגשתי יש כא #שילוב בי #המדבר לבי#
העבודה ע החברי ,היוצר קושי לאנשי לעשות
ויתור על המוכר והידוע ולחיות שנה או יותר במסגרת
כה אינטנסיבית כמו בכפר רפאל .עובדת הימצאו של
הכפר במדבר אינה מקילה על כ .העיסוק בלימודי
עיוניי ובאמנות בצד העבודה ,נקנה במאמ %מאד גדול.
על מנת ליצור את הזמ #והתוכ #בעיסוק כזה דרוש
מאמ %פנימי בתו שגרת היו .זה לא בא באופ #טבעי.
אני מערי שא הכפר היה ממוק בגליל או באזור
המרכז ,הוא היה הופ למוקד משיכה גדול יותר.
ניצ :#אותה בעייתיות ובצורה ברורה יותר באה לידי
ביטוי בקושי למצוא משפחות נוספות .אנו בהחלט
שואלי את עצמנו מה ביכולתנו לעשות בתנאי
הקיימי ,על מנת לעודד הצטרפות #של משפחות לכפר.
גיא :ככלל עבודה ע חברי מעוררת לא אחת
רגשות מעורבי .מחד אני נתקל ברתיעה של מכרי
וקרובי הבאי לבקרני ומאיד הערכה רבה .אני חש
שכל המעריכי את שאני עושה – טועי! להרגשתי אני
מקבל יותר משאני נות .#זה לא נכו #לומר שהחברה
"הרגילה" היא של אנשי בריאי ופה של אנשי
חולי .פה המקו ביסודו בריא .רוב האנשי כא#
מוציאי מעצמ יותר מהפוטנציאל הטמו #בה –
דווקא בזכות החברי .זה נכו #ג לגבי החברי וכל
הבא עימ במגע .החיי בחברה "הרגילה" לא נותני
כל כ הרבה הזדמנויות להוציא מעצמנו את
המקסימו .אני מערי שהשנה פה תאפשר לי לחזור
לחברה "הרגילה" יותר בריא .אני מרגיש שיש פה עניי#
שעלי לעזור כל הזמ #למישהו .זה חלק ממה שהאד
צרי לעשות .אד שלא עוזר לא אחד צרי יותר
עזרה בעצמו .אי #לי משפחה וילדי ,ש העזרה קיימת
באופ #טבעי ויומיומי ,אבל כא #העזרה מודגשת עוד
יותר .בחברה "הרגילה" הרבה יותר קשה לי לעזור,
לש כ צרי להשקיע מאמ %הרבה יותר גדול .העבודה
כא #מכשירה אותי לכ באיזושהי צורה!
גיא פז וניצ #שפילמ#

ש"ש בכפר רפאל
בשני האחרונות עברו דרכנו מעט מאד עובדי
ישראלי .רוב העובדי המתנדבי ה מחו"ל.
חשבנו שיהיה מאד חשוב להגיע ליותר ישראלי
צעירי שיעבדו אצלנו שנה ואולי… אולי… יהיה לנו
בעתיד דור המש… וכ הגענו לקהל הש"ש )שנת
שרות לפני צבא של התנועה הקיבוצית( .התחלנו
בהליכי שוני לקבלת ש"ש וכל פע ,למרות הנכונות
להכיר בנו ,הבירוקרטיה בצינורות המקובלי נמשכה
זמ #רב מדי וכ חלפו כמעט שנתיי מבלי שהגיעו אלינו

ש"ש .לבסו נאלצנו לבקש עזרה מאד שיש לו מלה
במערכת גיוס הבני לצבא מהקיבו %ושנתשרות
בתנועה הקיבוצית .באמצעותו השגנו את האישור
המבוקש ,שאנו אכ #מקו מוכר לעשות בו שנתשרות.
וכמו תמיד ,מי שיש לו קשרי אינו זקוק לפרוטקציה.
השלב הבא היה שליחת מכתבי ,שיחות טלפוניות
ע עשרות חבר'ה צעירי ,שרוב כבר ידעו לא #ה
הולכי ,וביקור בבתיספר קיבוציי כמו חו כרמל
במעג #מיכאל וביתספר מעיי #בעי #החורש.
הביקור בבתי הספר העלה בנו הרבה ספקות א כל
המאמ %בכלל שווה .א סו טוב הכל טוב .אחרי כנס
מועמדי ואירוח אישי בכפר ,יגיעו אלינו בסו הקי%
שישה ש"ש :שח אלו – #מבשרת ציו ;#הגר אלוני – ק.
דורות; שחר גרינבאו – פרדס חנה; ליטל זואר – %ג#
יאשיה; שרו #מילר – ק .משמר השרו ;#הגר פייסט – ק.
אורי.
נאחל לה… ולנו ,שנה מוצלחת שתביא אחריה עוד
ועוד אנשי צעירי מהאר.%
ארנו #דור

בניין חדש בכפר
בימי אלו מסתיי תכנונו של מבנה חדש בכפר.
המבנה יכלול את בית המלאכה לנרות ,בית המלאכה
למשי ובית המלאכה לעיבוד מזו.#
כמו כ #תוק חנות שתמכור את תוצרת הכפר,
הכוללת את כל מוצרי בתי המלאכה .במבנה ימוקמו ג
תא טלפו #ציבורי ,תיבות דאר ,פינת מי קרי
ושרותי.
בבנייתו של מבנה זה תושל למעשה תוכנית
המתאר של הכפר ,כפי שתוכננה לפני כ 20שנה.
שלושת בתי מלאכה אלה ממוקמי כיו במבני
שאינ עוני על הצרכי .בבית המלאכה לנרות
נאלצי החברי להצטופ במקלט מזה שני ,בתנאי
שאינ מאפשרי סביבת עבודה נאותה .בית המלאכה
למשי ,שמצא את מקומו בדירת בית ב #שלו לשעבר,
זוכה למקו נרחב יותר ,א שבכל זאת אינו מותא
לצורכי בית המלאכה; מה ג שעובדת הימצאו בדירת
משפחה ,אינה מאפשרת לנו לקלוט משפחה חדשה ,א
תגיע בתקופה הקרובה .ג בית המלאכה לעיבוד מזו#
ממוק במבנה ששימש בעבר מחס #ועקב שטחו הקט#
נאלצי החברי לעבוד בחו %כשמזג האוויר מאפשר
זאת או להצטופ במבנה בימי גש וחמסי.#
ע בנייתו של המבנה יורחבו בתי המלאכה ויוכנסו
בה מספר שכלולי ,שיפתרו בעיות מקצועיות
בתהלי היצור הקשורות בעיקר לגימור המוצרי
ויאפשרו להתמקד במלאכתנו העיקרית – העבודה ע
החברי .הכנסת שיפורי אלו תת #מענה לדרישות
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היצור השונות ותאפשר יצירת סביבת עבודה תומכת
תרפויטית לחברי ,כמו בבתי המלאכה הקיימי:
אריגה ,מאפיה ומכבסה .הרחבת בתי המלאכה תאפשר
בעתיד א העסקה וקליטה של חברי נוספי בה.
בתהלי התכנו #לוקחי חלק כל בעלי המלאכה
הנוגעי בדבר :כריסטי) #נרות( ,אורנה )משי( ,אנטיה
וניצ) #עיבוד מזו (#וכ #צבי מ .ויפתח וכל זאת בניצוחו
של אלחנ #טל ,הממשי להקדיש רבות מזמנו לפיתוח
הפרוייקט.
לפנינו עוד מלאכה רבה הקשורה לתכנו ,#להגשת
התכנית לאישורי ,ליציאה למכרז – עד להתחלת
הבנייה המיוחלת .אנו תקווה שבעוד מספר חודשי
אכ #נראה כבר את התחלת הבנייה.

נציי #עוד כי לאחרונה נתבשרנו כי עיריית אשקלו#
אישרה לנו הנחה של  80%בתשלו ארנונה – תרומה
משמעותית לחסכו #בהוצאות השוטפות של הבית – ועל
כ #תודתנו.
אנו בטוחי שבית זה ישמש אותנו לשני רבות
והננו אסירי תודה לכל אלה שתרמו להתממשותו של
חלו זה.
יפתח ב #שלו

ניצ #שפילמ#

סרט – אתן במדבר
שיפוץ בית הנופש באשקלון
כפי שנכתב כבר בעלו #של השנה שעברה ,הבית נמסר
לידנו באביב אשתקד ,וכבר הספיק לשמש לחופשות של
מספר משפחות במש הקי %הקוד .בסתיו עבדנו על
תוכניות השיפו ,%כשלנגד עינינו הצור להתאי את
הבית למטרתו החדשה – ביצוע חופשות של קבוצות עד
גודל בית של ,כ 16איש ,חלק מוגבלי ברמות
שונות .זאת בנוס לשיפו %כללי ופתרו #בעיות
האופייניות לבית ב ,20 #הג שהינו בנוי היטב ביסודו.
לאחר לבטי לא קטני הגענו לתכנית שיפו %הכוללת:
הוספת חדר מקלחת ע שירותי וכ #שירותי נוספי,
בקומת הקרקע ,תו ויתור על חלק מחדר קיי ,סילוק
שירותי ומקלחת קיימי שמיקומ בעייתי ,הזזת
הדלת של היחידה הנפרדת ויצירת מעיי #פינת אוכל ,וכ#
החלפת קיר תריס  +שמשה בקיר בלוקי; הוספת
שירותי בקומה א' על חשבו #חלק מחדר שינה;
התקנת סורגי בכל החלונות קומת הקרקע; התקנת
מעקה בטיחותי במרפסת קומה א'; הוספת דוד למי
חמי; החלפת כל חלונות הע %הקיימי ,שהיו במצב
גרוע ביותר ,בחלונות אלומיניו ,כולל דלת היציאה
למרפסת הכביסה; דלתחלו #גדולה בסלו ;#בניית
מקלחת חיצונית לשטיפה אחרי רחצה בי ,כולל
סלילת שביל מ #החזית עד אליה; והתקנת מזג #מפוצל
בסלו .#במהל העבודה התברר ג הצור בהחלפת קו
אספקת המי אל הבית.
לאחר שנמצא מהנדס אשקלוני שיפקח על העבודה,
נבחר הקבל #המבצע – כפר סבאי דווקא – מתו ארבעה
שניגשו למכרז ,והעבודה החלה בראשית מר .%עקב
החגי הרבי והתוספות שהוספנו במהל העבודה –
בעיקר סגירה בקיר בלוקי )במקו תריס  +שמשה(
של חדר שינה בקומה א' – התמשכה העבודה מספר
שבועות מעבר למתוכנ ,#א בימי אלה )ראשית יוני(
היא בשלבי סיו אחרוני ,כאשר לפנינו עוד התקנת
המזג ,#ניקוי והתקנות שונות הדרושות כדי שהבית
יהיה מוכ #לקראת חופשת הקי.%
עלות השיפו – %כ  .140,000ש"ח ,לא סופי – מומנה
כולה ע"י קר רות מוסימ  ,באדיבותה ובאדיבות
נציגתה באר ,%נילי ברקאי .עבור הציוד הנוס הדרוש
לבית – טלוויזיה ,וידאו ,מערכת סטריאו ,רהיטי ועוד
–אנו עדיי #בתהלי של איסו תרומות.
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ארז…

בחודש נובמבר האחרו ,#הפ כפר רפאל למש
יומיי לזירת הסרטה .מנופי ,תאורה ,אנשי ה"סט"
ֶשרצי ממקו למקו ,מניחי כבלי חשמל ,מעמידי
פנסי תאורה ,הופכי את סדר היו שלנו על פיו.
כדי לשפר את מערכת יחסי הציבור של הכפר וכדי
להגיע אל תורמי פוטנציאליי באר %ומחוצה לה,
החלטנו על הזמנת סרט תדמית קצר .את הדחיפה
האחרונה למעבר מהכוח אל הפועל ,נתנה איילה פריד,
שרואה אפשרויות לשימוש בסרט כזה לצור גיוס
תרומות.
בחששות גדולי ניגשנו לביצוע המשימה ,שהיתה
לא קלה לצוות ההפקה )חברת "קקטוס" מעומר( וג
לנו .תגובותיה של החברי – לכניסה האינטנסיבית
לתו סדר היו שלה ,לתו חייה הפרטיי – היתה
עבורנו בבחינת נעל) .החששות שלנו ,אנשי צוות הכפר,
באשר לחשיפה האישית שלנו בפני מצלמה ,היו לעומת
זאת מאד מוחשיי!( חששנו שעבור כמה מהחברי,
הדבר עלול להיות גור לאי שקט קיצוני .היה עלינו
להכי #ג את הצוות המפיק לכ ,שלא יוכל לפעול
באופ #השגור ,שבו נית #לחזור על כל סצינה מספר בלתי
מוגבל של פעמי .האפשרויות לבימוי ה #מצומצמות
ביותר ושעות הצילו מוגבלות ביותר .ג עונת השנה,
הסתיו ,השאירה אותנו במתח עד לרגע האחרו,#
בשאלת תנאי מזג האוויר והתאמת לצילומי חו.%
ביו הצילומי הראשו ,#הגיעו החברי ואנחנו
את לשיר הבוקר המסורתי באול ,והיה עלינו לחזור
עליו שלוש פעמי .אחרי חריגה כל כ קיצונית מההרגל
והשגרה ,שעברה כל כ בקלות ,כל השאר כבר היה קל
יותר ...החברי קבלו את ה"שיגעונות" שלנו בהבנה
יתרה .ה התנהגו למופת .כמה מה הבינו מהר את
פיתויי המצלמה והפכו לכוכבי אמיתיי ,שקשה היה
"להוציא אות מהפריי" ולמנוע שיופיעו בכל אתר
צילומי.
ג צוות ההסרטה התרש מיכולת הביצוע
וההיענות של החברי ,יתכ #שהתרש קצת פחות
מחוסר הנכונות שלנו להסכי לכל הצעה שלה ,חלק
מההצעות ראינו צור לדחות כדי שלא לחשו את
החברי יותר מדי.
בימי אלה מסתימת העריכה הסופית של הסרט,
אורכו כשמונה דקות ,וכשיצא לאקרני ,תוכלו ג
את לצפות בו.

אודי לוי

מקהלה
בכל שבוע בימי שלישי מתקבצת בכפר מקהלה
שמשתתפיה מגיעי מבאר שבע ,ממושבי וקיבוצי
באזור – וכמוב #מהכפר .המקהלה מונה כ 30עד 40
איש וכשליש ממנה ה אנשי כפר רפאל :הורי בתי
ומתנדבי.
אנו שמחי על כל פעילות תרבותית ואמנותית
המתקיימת בכפר .חשובה לנו ג העובדה שהיא
מתבצעת בשילוב ע אנשי האזור – דבר המאפשר
מפגש חברתי וא מאפשר למתנדבי שלנו היכרות ע
ישראלי שאינ תושבי הכפר.
הרפרטואר מותא להרכב המיוחד של המקהלה,
הכולל שירי בעברית ובשפות אחרות .מדי פע א
מגיעי חברי להאזי #לחזרות .בסו השנה ב 23ביוני,
נקיי לפניה קונצרט סיו.
נקווה כי פעילות ברוכה זו תמש ג בשני הבאות.
שולמית דביר

שהמשחקי בו )מוטב לומר :תרגילי הישרדות( נוהלו
על ידי קו מסתורי.
ביו החג בוטלה עבודת אחר הצהרי ,ועל הדשא
התכנס ערברב ססגוני של מחופשי .הורי הבתי
השתדלו להשתטות ככל יכלת ,ואילו החברי נשאו
בהקפדה ובהדר את דמויותיה החדשות ,מנצלי
לשעה קלה את פריקת המסגרות המקובלות .לאחר
כיבוד קל החלו הקבוצות לעבור בי #התחנות .החברי
דגו ,רצו ,השיטו סירות ,קלעו למטרה ,קצת השפריצו
וקיבלו הרבה פרסי טעימי .כמעט כול ניצחו בכל
התחרויות ,והמפסידי פוצו בעוגיות .השהות הקצרה
בכל תחנה ,על פי תקנו #המשחקי הקפדני ,הכניסה
לאירוע קצב מטור  .הריתמוס המפורס והשקט
המוכר לכל אורח הושלכו לכל רוח ,והאווירה
הקרנבלית כבשה ג את החברי המופנמי ביותר.
בסיו המשחקי התכנסו הכל לשירת שירי החג
באול ,ושיאו של היו היה כשער – #או שמא דוקטור
דוליטל ,ע השפ ,הצילינדר וכו' – עלה על הבמה ופצח
בריקוד חסידי סוער ,לקול תשואות הקהל.
אני ,עירוני כל חיי ואורח לשעה בכפר ,רגיל
לפסטיבל הריגושי הבלתי פוסק ומתעצ מרגע לרגע
יחד ע ריבוי ערוצי הטלוויזיה והאינטרנט ,אבל
במקו שבו האנשי עובדי ברצינות כל השנה,
השמחה היא מרגשת באמת.
גיא פז
)עובד בבית דור(

חגיגת פורים
באמצע החור  ,בעוד אנשי המטע מבוססי בבו%
ובעיבוד מזו #שקועי בצימוקי עד צוואר ,החלו
לקרות דברי מוזרי .פעילויות הערב נעלמו ,ובמקומ#
התחילו להופיע בריסטולי ,מספריי ודבק .מתו
ארונות ומחסני נסתרי שקיומ נשכח זה מכבר,
נשלפו תלבושות צבעוניות ומרהיבות שהפליאו עי #כל
רואה .שושנה התחילה להודיע בכל ארוחה שמחר יש
לה יוהולדת ,וכאשר ער #נכנס לחדר האוכל חבוש
בצילינדר ,שפ וא ארו והודיע שהוא דוקטור
דוליטל ,היה ברור לכל שפורי בפתח.
כל המשפחות התכנסו לדיוני קדחתניי ,כאשר
האתגר הוא כפול :ג להכי #תחפושות שיכו את הכפר
בתדהמה ,וג לעצב בכל בית תחנה ע פעילות
אטרקטיבית .רעיו #התחנות היה ההברקה החדשה,
שנועדה לשבור את מופע התחפושות המסורתי .לא עוד!
כל הקבוצות יעברו בי #הבתי ,ובכל בית יערכו
משחקי ,רצוי נושאי פרסי ,רצוי שהפרסי ג יהיו
מתוקי .הנושא הנבחר היה מי.
בלב המדבר החלו לצו %לפתע אגמי .ארנו #נסע עד
אשקלו #כדי לגרור בריכה ענקית לסלו #בית דור,
והאקווריו בחצר של משפחת דביר שינה פניו והפ
לאג פסטורלי בלב האלפי .חנו עבד שעות נוספות
בנגריה בניסור דגי מע ,%וכשרונות חבויי בהנדסה
ימית ותכנו #אניות פרחו ושגשגו .רק במשפחת ב#שלו
נשברו והחליטו ללכת על ג'ונגל פראי במיוחד,

המשחקים האולימפיים המיוחדים
במש ארבעת השבתות שקדמו לאירוע ,התכנסו
ספורטאינו במגרש הספורט של הכפר לערו הכנות
ליו הגדול .עשרה חברי שנבחרו על ידי הורי הבתי,
התאמנו בהדרכת של ניקולאוס וכריסטיא) #מתנדבי
העובדי בכפר( ולמדו את הצורה המיוחדת בה יהיה
עליה להפגי #את כישוריה במשחק כדורסל.
ביו ה' ה) 5.3.98יו יציאה לסו שבוע הביתה ,כ
שהתרגשות נוספה להתרגשות…( יצאו החברי ,ע
ניקולאוס כריסטיא #וחנו טלקר ,לאזור הספורט של
מכללת קיי בבארשבע.
החלק הראשו #של היו כלל תחרויות קבוצתיות ע
מטלות שונות ,ובחלק השני ,כאמור ,הופגנו כישורי
כדורסל.
באירוע נכחו כ 500משתתפי מאזור הדרו )ע
מלוויה( ,ולמותר לציי #כי נבחרת כפר רפאל שבה ע
מג #המנצחי באמתחתה!
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והחשוב ביותר – החברי נהנו מאד – מהמפגש,
מהמשחקי ומהניצחו!#
חנה ב #שלו

תודות מקרב לב
לחברי ההנהלה מיכאל לוי ,ברי אשר ,אלחנ #טל ואבנר
יהודאי העוסקי בשקט ובהתמדה במלאכה.
לועד ההורי נילי ברקאי וטרודי אשר ,הממשיכות
ללוות אותנו במר %וע הרבה רגישות .ולכל ההורי על
המנויי לקאנטרי קלאב.
למשפחת גינזבורג "המאכילה" אותנו בחגי מכל טוב:
סופגניות ,אוזני המ #וכמידי שנה שולחת למתנדבי זר
פרחי לחגהמולד.
לסמדר טוביס ולקר #אס טוביס על טלוויזיה גדולה
ווידאו עבור בית הנופש באשקלו!#
למשפחת ברקאי המאפשרת לנו כמדי שנה לערו בזאר
בביתה.
ליעקב ארמיא ואגודת הבופלוס על התרומה של 25
כיסויי מיטה.
לרפי שקד שג הזייפני שבנו שרי בשמחה וללא
חשש בלוותו אותנו בהתנדבות ע אקורדיו.#
לגיל שברדו מנהל סני בארשבע של חברת מזדה,
תודה על הרצו #הטוב והניסיו #לקשר בינינו ובי#
מוסדות העיר בארשבע ,על הבאת תורמי והתעניינותו
בצוות המתנדבי שלנו.
למשפחת מינקי על הסלו #ופינת האוכל לבית הנופש
באשקלו.#
לדניאלה כה שמדי שנה מעמידה את ביתה בכפר
שמריהו לרשות משפחה מהכפר )מדר( בחופשת הקי.%
ואחרונה חביבה ,לרות מוסימ הממשיכה לאסו
כספי עבורנו וכ אפשרה לנו לעשות שיפוצי בבית
הנופש באשקלו #וכ #לטעת עצי בט"ו בשבט בכפר.
לבקשת של הורי שוני הרי כתובתה של רות )חוגגת
יו הולדת ב .(25.7.98
Ruth Mosimann
Schutzengasse 71 A
CH – 2502 BIEL
SWISS
TL. + 41-32-3416254
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"משאל עם"
לשאלה מה אתה הכי אוהב בכפר ומה אתה לא
אוהב ,היינו מוכני לשמוע כתשובה לשאלה השניה,
פידבקי לא קלי ועודדנו את החברי לומר מה
שיעלה בדעת… אבל החברי לעומת זאת היו מאד
עדיני בתגובת והרי כמה מהתשובות לפניכ:
רבקה אלחייק :אוהבת פעילות ערב; לא אוהבת
לעשות דיאטה!
ג'פרי מרק :אוהב את יוליה )המטפלת(; לא אוהב
את יו ההולדת שלו…
אפרי סבג :אוהב לעבוד בג#ירק ,ללמוד בפעילות
ערב ולגור ע המשפחה" .יש משהו שאתה לא אוהב?"
"לא אי #דבר כזה!" )נצטר להזכיר לו זאת בפע
הבאה כשיכעס עלינו… (.
אס טוביס :אוהב "אות!" )את ארנו #דור(.
איל לוינסו  :אוהב לעבוד; לא אוהב "…זאת שאלה
קשה… "
סופי שהי  :אוהבת את הפרחי והעצי בכפר; לא
אוהבת כשמגיעי סדיני קרועי למכבסה.
אלו פריד" :מה אני הכי אוהב בכפר?" )בחיו
מבוייש( "את אחי .ואי שאת שרי במקהלה ".לא
אוהב כשאינו יכול לשבת באול בזמ #שהמקהלה
מתאמנת.
דני ברקאי :לא אוהב "כשהמטפל שלי עוזב"; אוהב
"להיות איתכ!"

דרך צלחה למשפחת שילי
____________________
איורי :כריסטי #טלקר
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