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קוראים יקרים,

מס ּפקת
את העלון השנה החלטנו להקדיש לחיי העבודה בכפר .העבודה בכפר ַ
לכולנו אפשרות לעשות משהו משמעותי בעבור מישהו אחר .התחושה שאנחנו
עושים משהו שהוא לא רק בעבור עצמנו מעניקה משמעות קיומית ,סיבה לקום
בבוקר .מי שאופה לחם יכול להתגאות כשכולם נהנים ממעשה ידיו בארוחת
הערב (ואנחנו באמת מפונקים :לחם אורגני טרי כמעט כל יום!) .מי שמכבס יודע
שבלעדיו לא יהיה לאיש בגדים נקיים .אנשי האריגה רואים את המפות והווילונות
היפהפיים בכל בית בכפר .הכפר ירוק ומטופח תודות לאנשי הנוי .בתי המלאכה
בכפר לא נועדו רק כדי “לספק תעסוקה” לאנשים בעלי צרכים מיוחדים .הם נועדו
מתושבי הכפר ,חברים ,צוות צעיר ,הורי בתים ,לתת כפי
ָׁ
פשר לכל אחד ואחת
לא ֵ ׁ
ַ
יכולתם ,לעשות משהו משמעותי בעבור הזולת .וממעשי ידינו נהנים לא רק אנשי
הכפר; אנשים מכל רחבי הארץ ואפילו מחו”ל נהנים ממוצרי הנייר ,מהנרות ,בשער :צוות גן-הירק בעבודת אדמה
ובצמיחה משותפת
מהריבות ומשמן הזית.
בבתי המלאכה וגם בחקלאות אנחנו שואפים לאיכות מסוימת של התהליך ושל המוצר; ואיכות עניינה ב-איך
עושים דברים .לכן ,באופן כללי ,איננו פועלים בהכרח בצורה הכי יעילה או תעשייתית .אם העבודה נעשית
על-ידי מכונה ,יש למוצר איכות מסוימת .אם אדם עושה במו ידיו את העבודה ,מתוך כוונה וריכוז  -יש
לתהליך איכות אחרת לגמרי ,ומובן שגם למוצר.
ספציפי ,האופה מכר את הלחם ישירות
בעבר ,אנשים נפגשו דרך העבודה – הסנדלר הכין נעליים לאדם ּ
ללקוח .בעידן התעשייתי קל לשכוח שיש אנשים מאחורי המוצרים .וקל לשכוח שהעבודה שלנו מגיעה לאנשים
ואמצעי התקשורת; אבל למקצתנו הכסף הוא מושג מופשט מדי .הנתינה
ִ
שזקוקים לה .הכסף הפך להיות המרכז
לאחר היא בעצם המשך ישיר של תהליך העבודה – מהאדמה ,מחומרי הגלם דרך המאמץ וההתכּ וונות שלנו
ֵ
לחוות באופן ישיר את המשמעות של העבודה
ֹ
עד לזולת .אנחנו מנסים להחיות את תחום העבודה כך שנוכל
שלנו ,ואת הברכה בעמלם של אחרים.
בנוסף לכתבות בנושא העבודה תוכלו לקרוא בעלון גם על הקורות אותנו בזמן מבצע “צוק איתן” ,על
תיאטרון הצלליות ,צילומי הסרט ,ועוד...
קריאה נעימה!
											

כמו עמוד ענן...
ואפשרו לנו לצאת מהכפר
החירום לקחו את יקיריהן הביתה ִ
לצפון "רק" עם מחצית ממספר החברים .גם כך זה היה על
גבול האפשרי .לצערנו גם בעתיד במצבי חירום חלילה ,לא
יהיה מנוס מלבקש את עזרתכם .יש גם לדעת :נוסף לעומס
העצום שנוצר במצב כזה ,המתנדבים מחו"ל עלולים לעזוב
את הארץ מהיום למחר .אנחנו מלאי תודה גם לצוות הצעיר
שלנו שהתגייס והתגמש ,התגּבר על הקשיים ושמר על מורל
גבוה בעבודה הלא שגרתית בעין גב .מקצתם נשארו בכפר
בין האזעקות והדי הפיצוצים ,ומקצתם נסעו לעזור בבתי
החברים.
בעין-גב יצרנו שגרת "קייטנת חירום" של רחצה בכנרת,
עבודה על הצגה עם החברים ,פעילויות יצירה ,מוזיקה
וספורט .בכל ערב יצאנו לצפות בשקיעה מרהיבה על שפת
הכנרת .אך ברור שהשהות של  29יום עם  29חברים מחוץ
לכפר היא לא פשוטה כלל .המקום הלא מוּכר ,השינויים
והצפיפות היוּו אתגר לחברים ולכולנו .כולנו התגעגענו
לכפר ,לשגרה ולעבודה ,והדאגות ואי הוודאות בשל המצב
ביטחוני העיבו על מראית העין של הנופש .יש לציין שגם

חודש לא פשוט עבר על כולנו בזמן מבצע "צוק איתן"
ורצינו לשתף אֶ תכם במעט מההשפעה של המצב הביטחוני
על הכפר ותושביו .תקופת חירום ביטחונית כזו מעוררת
קשיים ,מתח וחרדות אצל רּוּבנו ,ובכל זאת עלה בידינו
בכוחות משותפים להפוך אותה לנסבלת בעבור החברים,
ואפילו להוציא קצת מתוק מעזה ...כל זה התאפשר בזכות
התגייסות ומאמץ של רבים.
בשנים באחרונות ,בכל אחד מ"סבבי הלחימה" בעזה,
מפלחות את השקט של כפר רפאל אזעקות ,רעשי היירוט
של "כיפת ברזל" שמוצבת על הגבעה לידנו ,ורעמי הפיצוצים.
את השגרה המבורכת והחיונית קוטעת הכניסה למקלטים,
ואת העבודה והפעילויות השונות מחליפה "שגרת חירום"
של המתנה בבתים לאזעקה הבאה.
כמו בזמן מבצע "עופרת יצוקה" ו"עמוד ענן" בחרנו
גם הפעם לחסוך לחברים את החוויה הקשה של מלחמה:
מקצתם נסעו לבתי משפחותיהם ,ומקצתם באו אתנו לעין-
גב.
כאן ההזדמנות להודות מקרב לב למשפחות ,שבשעת
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החברים עשו מאמץ ורוב הזמן היו במיטבם.
ההתארגנות החפוזה ליציאה הותירה אחריה עוד הרבה
עבודה .מעֵ בר לטיפול בשלושת החברים שנשארו בכפר ,כי
לא היה אפשר לפנותם ,היה צורך להמשיך ולטּפל בצמחים,
בבעלי החיים ובתשתיות ,וכל זאת כמובן בין האזעקות .אל
הכפר המשיכו להגיע ,תוך כדי סיכון ,גם כמה מהעובדים
השכירים והמתנדבים ועזרו לנו לתחזק את המקום .חיזקה
אותנו הידיעה שהחברים אינם צריכים לעבור חוויה כה
קשה ,שאת תוצאותיה לגביהם קשה לחזות ...אנו הרי
מתוׁשבי האזור בחרו להתפנות ,וכך בחרנו
ָ
יודעים שרבים
גם אנו בעבור החברים שעל
שלומם אנו מופקדים.
כאן המקום להודות גם
לקיבוץ עין-גב שמארח אותנו
בפעם השלישית בעת מצוקה,
בעלויות מינימליות ,ולחברי
הקיבוץ שנענו לכל בקשותינו
ודאגו לשלומנו .את העלויות
הלא מתוכננות של השהות בעין-
גב הצלחנו לגייס מתרומות,
ומחיסכון בהוצאות השוטפות.
בהפסקת האש הארוכה שבנו

לכפר וחזרנו לשגרה זהירה ,ועם התמוטטות הפסקת האש
נשארנו בכפר בבתים ,קרוב למקלטים ,ואירגנו פעילויות
עבודה ופנאי בבתים.
בשל "שגרת הכוננּות" שּבּה אנו שרויים בשנים האחרונות,
עשינו כמה צעדים שישאירו אותנו מוכנים :החלונות בחדרי
השינה והמסדרונות של החברים ובחלק מבתי המלאכה מוגנו
וברסס .מערכת הּכריזה שודרגה וחוברה
בטפט עמיד בהֶ דף ֶ
ישירות למערכת "צבע אדום" של פיקוד העורף (רק שבמקום
אזעקה ו"צבע אדום" נשמע קולּה המוכר והמרגיע של ירדנה
שמזכיר לנו להיכנס למרחב המוגן .)...המקלטים והאספקה
שבהם שודרגו ורועננו .התחלנו גם בתהליך של ייעוץ מיגון
ואנחנו בוחנים אפשרויות שונות של מיגון הכפר מתוך הבנה
שקיים סיכוי גבוהה שנחווה מצבים כאלה בעתיד .מהיכן
יגיע הכסף למיגוניות ושאר צרכי ההגנה עדיין איננו יודעים...
במבט לאחור ,בתוך השקט של הכפר ,ביום-יום הרגוע
שלנו קשה לדמיין מה שעברנו לפני שבועות ספורים .נראה
שהשקט שלפני הסערה ,והשקט שאחריה ,עוזרים לכולנו
לעבור את הרגעים הקשים ולהתגבר.

גל לוי

קליטת חברות
בשנים האחרונות חיפשנו חֲ בֵ רוֹת
חדשות שתצטרפנה לקהילת כפר רפאל.
לכפר הגיעו פניות רבות ממשפחות
של מועמדים גברים שהתעניינו בחיי
הכפר ,אך היה מקום רק בחדרי הנשים.
פניות אחרות לא התאימו .לשמחתנו,
בחודש אפריל בשנה שעברה הצטרפו
לכפר שתי חברות חדשות ,שהגיעו
מה’בית הקבוצתי’ בבאר שבע.
ההתרגשות ההדדית הייתה רבה.
כשהחברות החדשות הגיעו ,כל
אחת בזמנה ,לביקור בכפר ,הקדימו
החברים האחרים ושאלו האם בכוונתן
לעבור לחיות בכפר .לאחר שהתקבלה
ההחלטה ,החברים השתתפו בתהליך
ההכנה לקליטתן של החברות .חדרן
הוכן ,הוכנה להן קבלת פנים ואף ברכה
מאירת עיניים.
ראשונה הגיעה ספיר .נראה היה
שמרגע ביקורה הראשון כבר נוצרה
הציפייה להתחיל ב”חיים החדשים

בכפר” .ספיר הצטרפה
לבית לוי והכירה את
החברים בבית ,את הצוות
וכמובן את המשפחה
המלווה – ענווה ,גל ובִ תם
אלישבע .אין כל ספק
שעשתה מאמץ רב להכיר ולהשתלב
במרחב החדש .בישירּות ובהומור היא
מתמודדת עם מצבים שונים וכבר
יודעת בעת הצורך להתרּפק על הכתף
המוצעת לה .בשעות הבוקר ספיר
עובדת במטבח הקבוצה ומכינה לשאר
חברי הבית ,בליוּוי אֵ ם הבית או אחת
המתנדבות ,את כל הנדרש לארוחת
צהריים ולארוחת ארבע .אחר הצהריים
היא הצטרפה לצוות בית המלאכה
לעיבוד מזון ,שם תמיד יש צורך בידיים
עובדות .מובן שספיר משתלבת גם
בתרפיות שונות ובכל פעילויות הפנאי
והתרבות .ספיר מביאה ִאתּה שמחת
חיים ואנרגיות צעירות ,וגם נדיבּות
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ופתיחּות יוצאות דופן.
נׂעָ ה הגיעה לּכפר זמן קצר אחרי
סּפיר והצטרפה לבית שלם  -לקרן
ומורבן ,הורי הבית ,לבנותיהן ורד
וזוהר ,לצוות המתנדבים ולחברי הבית.
מעבָ ר למקום מגורים חדש ִהנו שלב
משמעותי ביותר בתהליך ההתבגרות
וכרוך בהתמודדות ובקושי .ימיה
הראשונים של נעה בכפר לא היו קלים,
אולם כעבור זמן קצר כבר ניתן היה
לראותה פוסעת בשבילי הכפר מחייכת
ומברכת בביישנּות לשלום את כל אלה
שכבר הצליחה מעט להכיר .השרקנים
שנקנו בעבורה בשל אהבתה לבעלי
חיים עזרו לה לא פעם להתגבר על

הקושי .נׂעה השתלבה בבית המלאכה
לאריגה והפתיעה את כולנו באופן שּב ֹו
למדה במהירות את מלאכת האריגה.
ה’ש ִׁתי’ הראשון שהוכן בעבורה נארג
ְ
במהירות לאריג צבעוני ויפה .מובן
שעדיין ניצבים בפניה אתגרים רבים
בלימוד ה’מקצוע’ ,אך ניּכרים כישוריה.
גם נׂעה השתלבה במערך התרפיות
ובפעילויות הפנאי והתרבות.
בתקופה הראשונה לאחר שספיר
ונׂעה עברו לכפר ,על כל אחת מהן
היה ללמוד ולהכיר את חיי הכפר,

על רבגוֹניּותם ומורכבותם .הכול
היה חדש כל כך ולא מוּכַר .הליווי
הצמוד של הצוות והעטיפה החמה
שניתנה על ידי החברים האחרים
בקבוצה בפרט ובכפר בכלל ,אפשרו
להן להשתלב אט אט ולהרגיש חלק
מהוויית המקום .בכל יום מּוּכרות יותר
המילים בשיר הבוקר ...סדר היום כבר
ידוע ,ההשתלבות במקומות העבודה
בעיצומה ,וכך גם בפעילויות הערב.
הׁשבועות ִאפשרה להן
השתתפותן בחג ָ
ליהָ נות מחגיגה ֵקיצית וקהילתית.

הכול התחיל מיָזמה של מוקי כהן,
חבר הוועד של הכפר ,לארגן ערב
התרמה לכפר .הוא הציע לצלם סרט
שנוכל להקרינ ֹו בערב ההתרמה .חשבנו
שהגיע הזמן “לצאת לעולם” ,ושסרט
יוכל לעזור לנו בכמה מישורים .וכך
תוכנן הסרט לכמה קהלי יעד :להורים
לילדים בוגרים בעלי צרכים מיוחדים
שמחפשים מקום חיים לילדיהם,
לצעירים שמחפשים מקום לשנת
התנדבות ,למשפחות שאולי יוכלו
להצטרף אלינו כמשפחות אוֹמנה וגם
לתורמים .נעשה ניסיון להפיק סרט
אמתי מהכפר ושייגע
שיעביר משהו ִ
בלבם של האנשים שעתידים להיות
קשורים אלינו ויזמין אותם להצטרף...
אחרי הכנות מרובות ,הגיע בסוף
פברואר בשנה שעברה צוות הצילום
של  900מטר הפקות לצלם את
הסרט .כולם התרגשו מאוד ,אך צוות
הצילום עזר להשרות אווירת עשייה
רגועה ונעימה .הצוות צילם בבתי
המלאכה ,בשטח החקלאי ,בבית דור
ועל המדשאות .מקצת החברים ,אנשי
הצוות הצעיר ,והורי הבתים התראיינו
לסרט ,כמו גם הורי חברים שהגיעו
במיוחד ,וכאן המקום להודות להם
על הּפתיחות והשיתוף .צוות הצילום
חּוזק בכוחות מקומיים – מורבן הקליט
את הקול ואריאל שנדר עזר בהפקה
וצילומי השלמה ואני עזרתי בארגון
וצילומים.

חשוב לציין שאת הסרט הזה,
שעלותו גבוהה ,קיבלנו בתרומה
מכימיקלים לישראל שרתמו למשימה
את אנשי חברת ההפקה  900מטר
הפקות ממצפה ָרמון :נדב בן-ישראל,
אב פאפו ,ורובין גרונוולד .כאן
המקום להודות להם על ההתגייסות
והיצירתיּות.
מכיוון שצוות הצילום לא יכול
היה להישאר עד זמן פעילויות הערב,
החלטנו להקדים את פעילויות הערב
לשעות אחרי הצהריים .להפתעתנו
אף אחד לא התבלבל והכול התנהל
למישרין.
אחרי הצילומים וצילומי ההשלמה
שערכנו בימים שאחרי ,נשארנו עם
שש שעות וחצי של חומר מצולם,
וניסינו לכווץ אותו לחמש דקות .אחרי
מאמצים הגענו לסרט של  14דקות
שמעביר משהו מרוח הכפר .אחרי
שיחה עם מוקי ואנשי חברת ההפקה
הוחלט להכין שני סרטים :אחד של כ-
 3דקות לתורמים (ולאנשים שאין להם
זמן לסרט ארוך יותר )...והשני מקיף
יותר ופונה לאנשים שמבקשים להכיר
את הכפר יותר לעומק :הורי חברים
פוטנציאליים ,צוות צעיר ומשפחות.
אפשר לִ צפות בשני הסרטים באתר
האינטרנט שלנוwww.krafael.co.il :
או לסרוק את הבקרודים לצפייה
במכשיר נייד .צפייה מהנה!

גל לוי
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משמח לראותן מרגישות יותר ויותר
בבית ,מחייכות ,משתלבות בחיי הבית
ותורמות מעצמן במקום העבודה .אין
ספק כי מדובר בשינוי גדול בחיים ,אך
בכוחותיהן ובעזרת הורי הבית ואנשי
הצוות המלווים את התהליך באופן
צמוד ומתוך הסתכלות מדוקדקת
על הצרכים של כל אחת מהן ,נראה
שהשתלבותן בכפר טובה מאוד.
נאחל להן המשך השתלבות
מוצלחת!
מיכל יואל

והנה הכתוביות בסוף הסרט...
בכיבובם של

קהילת כפר רפאל
הופעת אורח

קוקו הטווס
צילום

יקיר בנבנישתי ,אריאל שנדר
הקלטת קול

מורבן שלם
עריכה

גל לוי ,קמילה בוצ'ינס
פסנתר

זויה אנקינה
עריכת פס-קול

יאייה מהרי
Online

רובין גרונוולד
תמלול כתוביות

עדי פורן
ראיונות

נדב בן-ישראל

<--סרט קצר
סרט ארוך>--

תיאטרון הצלליות ״פרסיבל״
תיאטרון הצלליות הוא השם המסורתי לתיאטרון בובות,
לעתים להיות אפילו סטטיות; אך דווקא עובדה זו יכולה
ִ
שּב ֹו סיפור או מחזה מוצג מאחורי מסך מואר על ידי דמויות
לסייע לצופה לחווֹת את הקסם המיוחד ביתר עומק.
זזות ,גזורות ושקופות במידה זו או אחרת ,המטילות את
המוסיקה החיה שמלווה ומשלימה את המתרחש על המסך
ִצלן על מסך לבן .מקורותיו של תיאטרון הצלליות הם
ומגשרת בזמן החלפת התמונות ,מוסיפה לאווירה הקסומה
באסיה ,בעיקר בסין ,הודו ,ואינדונזיה ,ומתועדים תיאטרוני-
של הצגה מסוג זה.
צלליות כבר מלפני  2000שנה ,כאשר בימים האלה הם
תיאטרוני צלליות הפכו לפני מספר שנים לחֵ לק מחיי
שימשו בעיקר למטרות פולחניות .בתוך הצלליות התגשמו
התרבות בכפר רפאל ,כליווי אמנותי לנושא של לימודי
האלים וחצאֵ י-האלים מהמיתוסים הקדומים .העולם הארצי
החורף ,ובמהלך השנים פיתחנו טכניקה ייחודית לנו .בשנה
והעולם השמימי נפגשו על הבמה,
שעברה בחרנו בסיפור של “פרסיבל
ותיאטרון הצללים שימש כגשר בין בשנים האחרונות עובר תיאטרון והגביע הקדוש” מאת ווֹלפגנג ון אשנבך
שני העולמות.
הצלליות סוג של "רנסנס" ,אולי כנושא כללי ללימודי החורף והוחלט
לעולם המערבי הגיע תיאטרון דווקא משום שהאנושות חשה להציגו גם כתיאטרון צלליות .צבי דביר
הצלליות כסוג של אמנות רק צורך הולך וגדל להפוך את סיפר את הסיפור לחברים במסגרת
במאה ה 17-ומאז ועד היום התפתח העולם החומרי והדחוס כל כך סמינר החברים ,ובמסגרת הבתים גם
והשתכלל .באירופה הוא מעולם של היום לשקוף ,חדיר ורך יותר .פיסלנו תמונות מהסיפור בחֵ מר .הסיפור
לא שימש למטרות פולחניות ,אלא
של פרסיבל הוא סיפור ארוך ומורכב
הוקדש בעיקר לנושאים ארציים ,והפך לבמה של העולם
ונדרש היה קיצור משמעותי בעיבוד למחזה.
החומרי והגשמי .בשנים האחרונות עובר תיאטרון הצלליות
החומרים שאנו משתמשים בהם להכנת הדמויות הם
סוג של “רנסנס” ,אולי דווקא משום שהאנושות חשה צורך
בעיקר נייר צבעוני מכל הסוגים (שקופים ולא שקופים)
הולך וגדל להפוך את העולם החומרי והדחוס כל כך של היום
וה”שלד” של הבובות עשוי ִמ ְש ָׁקפִ ים קשיחים .כאשר
לשקוף ,חדיר ורך יותר .בעוד שבאסיה הדמויות נחתכו בעיקר
מחזיקים את הבובות צמוד מאוד למסך ניתן לפעמים לראות
מקלָף (פרגמנט) ,באירופה התפתחה בניית בובות הצלליות
רק חלק מן הצבעים וכדי לקבל רושם יותר טוב של הצבע
מחומרים כמו קרטון ,מתכת או עץ דק .כדי שהדמויות יוכלו
אנו מדביקים נייר משי שקוף שבולט קצת מהצדדים .חלקי
לזוז הן חוברו במוטות וְ חוטים ,וחלקן השיגו יכולות תנועה
הגוף המתוכננים לזוז (כמו חלק גוף עליון ,יד ,ראש) מחוברים
מרשימות .כמו כן ,מקור האור שהיה בעבר להבה שניזונה
על ידי נעצים מתפצלים וחוט תיל .הבובה מוחזקת על ידי
משעווה או משמן – השתכלל למדי מאז המצאת החשמל
מסדין פשתן ישן ומתוח היטב
מקל דק וארוך .המסך עשוי ְ
וטכניקות התאורה המודרניות.
על מסגרת עץ .גם לתפאורה המתחלפת אנו משתמשים
תיאטרון הצלליות עוסק מעצם טבעו במרכיבים מאוד
במסגרות עץ שתלויום מבפנים לפני המסך .עליהן בנויות
בסיסיים של החיים :אור ,צבע וצל .אור הוא המעיין והמקור
התמונות העשויות גם הן מנייר וקרטון ביצוע.
של החיים .מהותו של הצל מורכבת אף היא :הוא נעלם,
בהצגה השנה השתתפו ארבעה מַ פעילי בובות :אורת ,נועה,
חמקמק ,כהה ,רגשי ,אך גם שובב ומקסים .הוא אחד הצורות
ליה ואריאל .ארנון היה מחליף התפאורות ושולי ִהפעילה את
הנדירות הלא-חומריות הקיימות בעולם ,שגלויה לעין .היכן
התאורה .גל כתב את המוסיקה להצגה ואתו ניגנו גם חנה
שאור פוגש חושך מתגלה הצבע .הצבעים הם התוצר של
וגרטה .צבי דביר עיבד את סיפור פרסיבל למחזה ,וגם הקריא
המפגש בין האור והחושך .או ,כפי שאמר גתה“ ,צבעים
אותו .ועל העיצוב ,הבימוי והכתבה עבדה
הם המעשים והסבל של האור באינטראקציה שלו עם 				
החושך ”.מה שהיה כמעט שחור-לבן בתיאטרון הצלליות
כריסטין טלקר
העתיק ,התפתח למדיום רב גוֹני באמצעות השימוש באורות
צבעוניים ונייר שקוף צבעוני ,כך שלמעשה נכון יותר לקרוא
לו“ :תיאטרון האור”.
הקסם של תיאטרון האור-צלליות הוא בעדינותו ,ולעתים
קרובות דווקא במה שחסר לו ,כלומר :המֵ מד השלישי –
מּפני שיש רק שני ְממדים במחזה .המֵ מד החסר יוצר מרחב
פנוי שּב ֹו יכול הצופה להשלים את החסר באופן פנימי ,וזוהי
פעילות פנימית יצירתית :דמיון.
הסיפור מסופר בצורה אּפית בדרך כלל ולא דרמטית.
המספר מלווה את מה שמוצג על המסך בצורה שלֵווה ורגועה,
המאפשרת לקהל ליצור תמונות ודימויים משלו .בתמונות
המועלות על המסך יש פחות פעילות מאשר בתיאטרוני
בובות רגילים .הצלליות מתנועעות לאט ובעדינות ויכולות
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“מה תרצה להיות כשתהיה גדול״?
העבודה כפעילות של נתינה וקבלה
ילדים אוהבים מאוד לדמיין מה יעשו כשיהיו
גדולים .הם בוחרים מקצועות שמלהיבים אותם,
והּבחירות משתנות עם הגיל .הם רואים שמבוגרים
אינם ממשיכים לשחק ,ופרט להנאות ,שהן "שמן
לגלגלים" ,כל אחד מהם עסוק במשימתו :להיות
מבוגר ,משמע להיות פעיל בעולם במשימה כלשהי.
ּבְ עולם בעלי החיים אנו רואים את גור החתולים,
מׂשחֵ ק בתחילה עם כדור הצמר ,מזנק
ַ
לדוגמה,
ומתגושש עם אֶ חָ יו החתלתולים ,כהכנה לתפיסת
העכברים "לפרנסתו" .אצל בני האדם ישנו צעד
נוסף :במשחק ,הילדים נהנים להפעיל את איברי
גופם בחופשיות ,ללא "כפייה מכוונת" ,אך באופן
"תכליתי" .רוכשים מיומנויות ,אך לא מתוך כורח,
וחוֹוים בעשייה משותפת את המפגש עם הזולת .אלה
הם תנאי-יסוד לכך שבגיל מבוגר האדם יחווה את
"מׂשחֵ ק
ַ
אותן האיכויות של שמחה ויצירה גם כשהוא
המׂשחָ ק הגדול של החיים :כשהוא
ברצינות" את ִ
עובד .אולי רק בגילים שבהם התמימות הולכת מעט
לאיבוד; יהיו מי שיגידו" ,הלוואי שיהיה לי המון כסף
ולא אצטרך כלל לעבוד ."...אכן ,פיתוי לא קטן .אך
האם אנו עובדים רק כדי להתפרנס? האם איננו
חשים בעומק נפשנו שאת ערּכֵנו בעולם אנו עשויים
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לקבל רק דרך המשימה שאנו עוסקים בה ,דרך
הנתינה שלנו לעולם הסובב אותנו? העבודה כמובן
אינה חייבת להיות רק משימה מחוץ לבית :עקרת
בית המגדלת את ילדיה ,גם היא עוסקת במשימתה.
הלך הרוח שניתן להבינו ,הרוֹוח בחוגים רבים ולפיו
רצוי שיהיו קצת פחות שעות עבודה ומשכורת גבוהה
ככל האפשר ,אינו שולל את הממד העמוק יותר של
רצונו של כל אדם באשר הוא אדם לעבוד בעולם...
אנו מרגישים בני מזל ,אם יש ביכולתנו לעסוק
בעבודה שמַאתגרת אותנו ומתאימה לנו .קל לנו
יותר לצאת אליה בשמחה .לא תמיד אנו ערים לכך
עד כמה אנו "תלויים" זה בעבודתו של האחר ,וגם
לא תמיד מודעים לאנשים שמסיבות שונות עוסקים
בעבודות שאינן בדיוק "חלום חייהם" .ועם זאת ,בלי
עבודה זו היינו כולנו מתקשים להתקיים! במובן
מסוים באמצעות העבודה ,המשימה ,אנו משרתים
זה את זה.
כאשר בנִ ינו בכפר רפאל את המסגרת התעסוקתית,
ִהנחּו אותנו כמה קווי מחשבה:
ראשית ,העבודה שּבּה יעסוק החבר אמורה
להתאים לו אישית מּבחינת נטיותיו ,מיומנותו,
סביבת העבודה המתאימה (למשל ,בחוץ או ּבִ פנים),

מצב בריאותו ,ופוטנציאל ההתפתחות שלו.
אמצעי התיוּוך של הנתינה
ִ
כסף ,כזכר לעבר ,אבל
שרה
שת ֶ
אנו דואגים לעצב את סביבת העבודה ,כך ִ
והקבלה נהיה מופשט לגמרי וקיבל צורה של ְספָ רוֹת,
הרגשת ביטחון ,ניקיון ואסתטיות ,שתיצור את
שנרשמות על גבי ניירות או אף מועברות אך ורק
באמצעים אלקטרוניים כגון כרטיסי אשראי .תהליך
האקלים המתאים לשגשוג האנושי שּבנּו .מתקיים
מעקב קבוע של הצוות אחר התאמתו ,התקדמותו
זה ִהנו מרכיב חשוב בהתפתחות האנושות ,אך לגבי
שנית ,מכיוון שלְ רוב החברים קשה להבין דברים
רוב החברים החיים בכפר הוא מופשט ואין להם גישה
בצורה מופשטת ,חשוב שישתתפו עד כמה שאפשר
אליו .עם זאת חברים שיש להם יכולת חשבונאית
בתהליך הייצור (היצירה) המלא ויחוּו אותו מתחילתו
בסיסית מתאמנים בה ומפתחים אותה ביציאה
לאירועים הרבים מחוץ לכפר ,ומשלמים בקניות ,בבית
ועד סופו .לּו היו מבצעים רק פעולה אחת ב"פס היצור",
היִינו מוֹנעים מרּוּבם את
קפה ,בבאּולינג ,במסעדה ,בבית
קולנוע וכדומה.
השמחה הנובעת מחוויית
שלמי מהחברים,
ִ
ערך הפעולה שלהם לגבי אמנם יש ימים
בצורת חיֵינו בכפר ,נתינה
ִ
הכלל .לדוגמה :החברים כמו לכל אחד
מאתנו ,יש קשיים וקבלה אינן מותנות בתגמול
בבית המלאכה לעיבוד או מצבי רוח לא טובים; אך כספי ישיר .כתוצאה מכך
מזון רואים איך "חומרי השמחה שבּ ּה החברים יוצאים ההתנסות הבסיסית של נתינה
ֹ
הגלם" גדלים במטע ובגן לעבודת יומם  -עשויה
להוות וקבלה בעבודה מוחשית מאוד
החבר
הירק ,הם שותפים לתהליך דוגמה מאלפת לכולנו...
מּבחינת הנתינה והקבלה והיא
עיבודם ועוקבים אחרי פרי מוצא ,עם עזרה כשנדרש ,את חוויה נגישה ויומיומית לכל
עבודתם עד שהוא מונח העבודה שנותנת משמעות עמוקה
תושׁבי הכפר .גם "התגמול
ָ
ֹ
על שולחן האוכל בצורת לחייו .הוא לָ רוב יודע
וחווֵ ה שבלי הכספי" של צוות העובדים
ריבות ,מיצים וכדומה .פרי עבודתו יחסר לו ולזולתו דבר אינו מותנה ונמדד לפי שעות
העבודה נמכר אף לאנשים מהותי.
עבודה ,דרגות השתלמות
מחוץ לכפר .חשוב לנו
ואחריות!
מאוד שהמוצר יהיה איכותי בכול קנה מידה ונחוץ.
קבוצת אנשי מקצוע שביקרה בכפר שאלה כיצד
האמתי ,ולא לשם
ִ
שי ְִצרכו או יקנו אותו בגלל ערּכ ֹו
אנחנו מַאתגרים את החברים לצאת לעבודה .במהלך
"גמילות חסדים" :האנושיות שלנו דורשת זאת!
עבודתם הם נתקלו בבעיות בעניין זה .אמנם יש ימים
ושלישית ,שאלת הגמול :בזמנים עבָ רו התקיים סחר
מאתנו ,יש קשיים
שלמי מהחברים ,כמו לכל אחד ִ
ִ
חליפין .הסנדלר היה נותן זוג נעליים לאופה ומקבל
או מצבי רוח לא טובים; אך השמחה שּבּה החברים
בתמורה כיכר לחם .הנתינה לזולת והקבלה ממנו,
יוצאים לעבודת יומם  -עשויה להווֹת דוגמה מאלפת
שהן התמצית העמוקה של משמעות העבודה ,היו
לכולנו ...החבר מוצא ,עם עזרה כשנדרש ,את העבודה
מוחשיות לגמרי .עם הזמן הוכנסו לתהליך "מתווכים":
שנותנת משמעות עמוקה לחייו .הוא לָרוב יודע וח ֹווֵה
כסף ,זהב ונחושת .תחילה במשקל ואחר כך במטבעות.
שבלי עבודתו יחסר לו ולזולתו דבר מהותי.
"מתווכים" אלה אפשר היה עדיין למשש ,לשקול
ולהרגיש את ערּכם .כיום אמנם אנו קוראים ל"מתווך"
ירדנה מדר

למשפחת שגיא
מור וחן ,ושלושת ילדיהם
יהלי ,טנא ונווה
שהצטרפו לכפר רפאל בקיץ שעבר
וכבר החליפו משפחת בן-שלום
בהורות הבית .בהצלחה!
לחנה ויפתח
שיצאו מהורות הבית אחרי 29
שנים ,וממשיכים בכפר במשימותיהם
הרבות  -יישר כח!

ברכות

למשפחת לוי
ברכות להולדת הבת נריה-שלום.
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למשפחת יפה
דקלה ,יוסף וילדיהם אלה,
מיכאל והלל הקטן
שהצטרפו לכפר בקיץ והחליפו את
שלי ויאייה מהרי בהורות הבית.
בהצלחה ומזל טוב להולדת הלל!
למשפחת מהרי
שלי יאייה וילדיהם מרים ,בנימין
ודניאל שממשיכים בדרכם ועברו
לטבעון בתחילת הקיץ ,בהצלחה
בדרך החדשה!

בית מלאכה

לאריגה
בין השאר מכתיב אווירה של שקט ויכולת חברתית
בהכלת צוֹרכיהם של כל הנוכחים בבית המלאכה.
כל אלו מסתכמים בתחושת גאווה במוצר המוגמר.
לכל אורג בבית האריגה שלנו מותאמים הנול
והמוצרים לעבודתו .ישנם מי שמסוגלים לעבוד עם
גילו של בית המלאכה לאריגה כגילו של הכפר .מגוון רחב של חוטים – דקים ועבים ,חזקים ועדינים,
ומדוע לא ַ
לקשר בין עולמּה המופלא של האריגה אלה שיכולים לעבוד עם מספר דוושות ובכך ליצוֹר
לחיי העבודה של החברים? מדובר במלאכה דוגמאות מרהיבות על גבי האריג ,אחרים מתמחים
מׁשכּהְ ,
שמוצאּה בימים עתיקים ,ואילו את הֶ ֵ
המעָ ֵרב בעבודה על מסגרת או באריגת שטיחים וכדומה.
פחות ופחות את מגע ידו של האדם ,אנחנו יכולים בכך גם מתאפשרת הכנת מגוון גדול של מוצרים
והערב...
ֵ
לפגוש בסביבתנו השּכם
המאזנים את העבודה המונוטונית משהו מצד אחד,
פעולת האריגה משולבת במיתולוגיות רבות ומצד שני מהווים היצע לקונים הפוטנציאליים .עם
כשהיא מתארת את בריאת העולם כאריגה בין צוות האורגים נמנים רבקה ,מורן ,מלכה ,מדלין ,לי,
שמים לארץ ,בין אדם
אבנר ,חיים ,לבנת ונועה
לאלוהיו .האלים ,אלילים
לאחרונה
שהצטרפה
אבי
זאוס-
של
בנותיו
שלושת
שהנחּו את בני
ִ
הם גם
ואורגת “כאילו נולדה עם
האלים ,היו טוות ואורגות .הראשונה
האדם כיצד לבנות את
נול ביד”.
שוזרת וטווה את חוט ימינו מאור
כלִ י האריגה – הנול ,כיצד
ההכנה
עבודות
את
ממלאה
האורגת,
השניה,
השמיים,
למתוח עליו את חוטי
והגימור נעשות בעיקר
חיינו בעניני היום יום וקובעת את
הש ִתי ולשלב בהם את
ְ
על ידי הצוות ,ויש לציין
החוט,
את
מנתקת
והשלישית
גורלנו,
חוטי העֵ ֶרב ליצירת אריג.
שבמלאכה זו מדובר
ומחניקה את הנשימה האחרונה .עד
הנכנס בדלתו של בית
בעניין עתיר עבודה...
ימינו נשאר הביטוי “ניתק חוט חייו”.
המלאכה פוגש בשפע
ואם הזכרנו את
אינדיאני)
–
הנבאו
משבט
(אגדה
של רשמים :מצלילם של
שנה
בכל
הצוות,
הבוכייר העובר ב”נפש
מצטרפות
(כמעט)...
המסכת” (הפתח הנוצר
לצוות הקבוע שתי בנות
בין חוטי ְ
הש ִתי בעזרת השימוש בדוושות ,ומאפשר צעירות מעובדות הכפר ללמוד את המלאכה .גם כאן
מעבר לחוט העֵ רב) בדרכו ליצירת האריג והמסרק נדרשת התאמה ורובן ככולן מתאהבות בה ובאורגים
ּב ֹו “מכים” על חוט העֵ רב שזה עתה הצטרף לאריג הקבועים ...עם הצוות הקבוע נמנות דניאלה –
כדי לצופפו במידה הרצויה ,דרך שפע של צבעים ועד אורגת המועסקת על ידי הכפר זה  12שנים והיא
למרקמים השונים הנוצרים משימוש בחוטים בעלי כבת בית ואהובה מאוד על ידי החברים הזוכים
אופי שונה.
מצדּה ,ושלומית שהצטרפה אליה השנה,
ליחס נפלא ִ
בית המלאכה נפתח על ידי ירדנה מדר שלמדה את וחנה בן-שלום – שהעבירה את האחריות למיכל
רזי המקצוע לפני בואה להקים את הכפר .המלאכה יואל (ולא משום שחלף בעבורה קסם האריגה ,אלא
נבחרה – בין נוספות – על שום היותה מתאימה כדי להתפנות לדברים אחרים הנדרשים בכפר ,ולא
לעבודתם של חברים (אם כי לא כולם ,צריך למצוא מבטיחה שלא תחזור באחד הימים )...למיכל ,שכבר
את המתאימים) ,כפי שכבר נוסה במקומות אחרים קיבלה עליה את מלוא האחריות בבית המלאכה,
בעולם .במלאכת האריגה מעורבים אלמנטים ולומדת ומתאמנת בּפָ ן המקצועי שלו במהירות,
שיכולים לתרום מאוד לחיי הנפש של העוסק בה אנחנו מאחלים הצלחה!
– ריתמוס המשתלב בזה של חיי האדם והיקום,
כאמור “האריגה” סובבת אותנו בכל אשר נפנה,
הרמוניה של צבעים וחוויה של תהליך שיש בו היא חלק בלתי נפרד מחיי האדם ובעזרתה מיוצרים
משום יצירת “יש מאין” .כל ישותו של האדם האורג אף מצרכי היסוד שלו מאז שתרבותו הביאה אותו
מעורבת בעשייה .במלאכת האריגה נשזרות זו בזו לשים כסות לגופו ולהקים לו בית לגור בו .עוד
“שכלל” בעזרתה האדם את מעשי הטבע
אפשרויות לאין סוף עם סדר פעולות מחייב החוזר לפני כן ִ
ונשנה ,והדבר המאפשר לחברים האורגים להתוודע בבואו ,למשל ,להכין מלכודות לציִד ולדיִג כדי לדאוג
לחוקיות המביאה עמה גם תחושת ביטחון .החברים להזנת גופו .בקיומו של בית המלאכה לאריגה בכפר
נדרשים אף לעמוד בדרישות גבוהות הנוגעות לטיב מתאפשר אפוא לחברים העובדים בו להיות חלק
המוצר ,ובכך מאותגרים באופן תדיר .אתגר לא אינטגרלי מ”העולם” ולהימצא בדו שיח מתמשך
מבוטל הנו הריכוז הנדרש לסדר הפעולות ואשר עמו.

חנה בן-שלום
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בית מלאכה

לנרות

בעבר ,לפני שהומצא החשמל ,היו הנרות מאירים
לבני אדם את הלילות החשוכים .אבל גם היום,
כשיש כל כך הרבה סוגים של אורות חשמליים,
אנשים עדיין אוהבים להדליק נרות; הנר הדולק
יוצר חוויה מיוחדת ומרגשת .אנחנו בוחרים להדליק
נרות באירועים חגיגיים כדי ליצור אווירה מיוחדת.
מדוע אור הנר מרגש אותנו כל כך?
אם ננסה להתחקות מאין הגיע האור אל הנר,
נגיע אל מקור כל האורות :השמש .וברגע שמדליקים
את הפתיל ,האור והחום של השמש חוזרים אלינו,
אפילו באמצע הלילה ...אבל איך מגיע אור השמש
אל הנר?
בבית המלאכה שלנו נעשים הנרות מדונג טבעי.
מהו הדונג הטבעי? את הדונג מכינות לנו הדבורים.
נחיל הדבורים הוא מערכת חיים מיוחדת במינה .עד
שישים אלף דבורים חיות בכוורת אחת ,ולהן מלכה
אחת .הדבורים יוצאות מהכוורת כאשר הן מכוונות
את דרכן ,באמצעות השמש ,אל עבר מקורות הצּוף
ואבקת הפרחים והן אוספות אותם בסבלנות
ובחריצות מהפריחה שבעולם הצומח.
לנחיל הדבורים יש תבונה המאפשרת להם לשמור
בתוך הכוורת על חום אחיד מבלי להיות מושפע
מהאקלים החיצוני; הטמפרטורה בכוורת נשארת
קבועה במשך כל ימות השנה ,קיץ וחורף .בנוסף
לדבש מפיקות הדבורים את הדונג לשם בידוד
הכוורת וכדי לבנות את תאי הדבש וההטלה .הדונג
מופרש מבלוטות שבבטן הדבורה העמֵ לה .הדונג ִהנו
מוצר המופק מממלכת הצומח באמצעות בעל חיים:
הוא מופק מצוף ומאבקני פרחים ומכאן ריחו המתוק
והמיוחד ,שאפשר לחוש בו גם בבית המלאכה שלנו.
את הדונג מפיקים מהחותמות – החלק העליון של
התאים בחלות הדבש ,ומֵ חלות ישנות .אחרי הֲ מַ סָ ּה
וסינון הוא מגיע לבית המלאכה שלנו בכפר.

״שלהבת בליבי
מציתה האהבה
כמו נר היא בו
דולקת
אף פעם לא
כבה״
(מתוך שיר בוקר של
חודש נובמבר)

את הנר מכינים על ידי טבילה חוזרת של פתיל
שנשזר ִמחוט טבעי בדונג המחומם למצב נוזלי .כל
טבילה מוסיפה בערך מילימטר אחד לעובי של הנר;
דרושה ,אפוא ,סבלנות רבה כדי לייצר נר שלם .דרך
נוספת שמאפשרת ייצור נרות בצורות שונות היא
יציקת שעווה לתוך תבניות גומי או פלסטיק.
חברי בית המלאכה לייצּור נרות הם סופי ,בת
שבע ,עופר ,ענת ועודד .סופי יכולה להכין נרות
ולעטוף אותם בעצמה כמעט לגמרי ללא עזרה.
בנוסף ,היא אחראית להכנת הפסקת העשר של חברי
בית המלאכה .התפקיד העיקרי של עופר וענת הוא

חיתוך פיסות שעווה צבעוניות לחתיכות קטנטנות,
שאנחנו משתמשים בהן ליצירת נרות מיוחדים
וצבעוניים .בת שבע טובלת נרות ,חותכת פתילים
ועוזרת בכול .היא גם אוהבת מאוד להדגים לאורחים
שבאים לבקר אותנו בבית המלאכה בגאווה איך היא
טובלת נרות .עודד ,זְ ַקן הכפר ,בנוסף לייצור נרות,
אחראי להעלאת המורל בבית המלאכה – באמצעות
סיפורים ושירים.
בית המלאכה פועל  3ימים בשבוע בשעות הבוקר
ואחרי הצהריים .אחרי הצהריים מצטרפות תקווה
ורינה ועוזרות בייצור הנרות .כשמזג האוויר מאפשר
זאת ,אנחנו יוצאים ,אוספים פרחים מֵ ַרחבֵ י הכפר
(כמעט כמו הדבורים )...ומייּבשים אותם כדי שנוכל
להשתמש בהם מאוחר יותר לקישוט הנרות .אנחנו
מכינים נרות שבת ,נרות חנוכה ,נרות יום הולדת
ומתנות.
בבית המלאכה של כפר רפאל החברים מייצרים
את הנרות מדונג דבורים טהור בעבודת יד .בסבלנות
ובאווירה הרמונית אנחנו מנסים להכין מוצר איכותי
שיפיץ את מה שהשמש נתנה לפרחים ,והדבורים
אספו והכינו בעבודה משותפת :אור וחום.
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אילנה לבני

חקלאות

המטעים הביו-דינמיים של כפר רפאל יוצרים סביבה עשירה המאפשרת לחברים לחווֹת את הקשר בין
האדם ,השמיִם והארץ .כדי לעּבד את האדמה ,לגדל ּפֵ רות ולייצר שמן זית שממנו נהנים כולנו בכפר רפאל,
עלינו לפתח מּודעּות לעונות השנה ,הנקבעות על ידי גרמי השמיִם.

אדם ואדמה

ביומיום ,הדגש שלנו בעבודה במטעים מּוׂשם בעבודה הפיזית .המפגש עם האדמה מאפשר לנו מגוון גדול
של הזדמנויות לפתח מיומנויות חדשות .על ידי מימוש מיומן של המשימות שלפנינו מתפתחת רגישות
לטבע .העבודה במטע מסַ ּפקת מגוון משימות החל בעישוב ,ועד פינוי גזם והחזרתו דרך תהליך הקומפוסט
כתזונה מחּודשת לעצים .מחזור העבודות במטעים קשור באופן ישיר לעונות השנה .בחורף ובאביב אנו
בעיקר ְמעשבים ומחלקים קומפוסט לעצים ,וכל הפעילות קשורה באופן ישיר לאדמה .בקיץ ובסתיו אנחנו
מאתנו זקיפּות והפניית מּבטֵ נו לשמיִם הכחולים.
קוטפים את היבולים ומטּפלים בעצים ,משימות שדורשות ִ
החיים והעבודה במקצב העונות מסייע לחברים להבין את שינויי העונות דרך העבודה באופן חווייתי ודרך
התבוננות בעולם שסביבם.

אדמה ושמיִ ם

ביָצרּה קשר בין האדם לאדמה ,העבודה מאפשרת לנו לפתח קשר אינטואיטיבי בין האדם לשמיִם .השנה
מעניקה לנו חגים כמו ט״ו בשבט וחנוכה המחזקים את המשימות הפרקטיות עם משמעות וקשר לשמיִם,
הׁשבועות או טיפות השמן האחרונות מבית
אם בנטיעת עצים כמו בט״ו בשבט ,קטיף המשמש סביב חג ָ
הבד בדיוק לפני חנוכה .החגים הם נקודות שיא במעגל העונות אותו אנו חוֹוים בעבודת היומיום במטעים.

אדם ושמיִ ם

כדי לשרת באמת את העצים של המטע הביו-דינמי שלנו במסירות המגיעה להם ,אנו משתדלים לא רק
להביט בצמחים אלא גם ביסודות ובמסלולּה של השמש .ובעבור החברים המטע מציע מסלול מעשי ומוחשי
דרך הידע המורכב של תנועת גרמי השמיִם והשּפעות מזג האוויר המגיעים עד השּפעת הירח על נוזלים על
המשמש – מהפרח ועד לחילופי הצבעים של הפרי (מירוק ,לצהוב
הארץ ואף מעֵ בר לכך .התבוננות בפרי ִ
ולכתום) ,הנקטף בבשלותו ומתיקותו – הם אלה המצביעים אף על היום הארוך ביותר בשנה .זוהי רק דוגמה
אחת מהחוויות הרבות שאנו חווים במהלך העבודה לאורך השנה.

מורבן שלם

גינון נוי

נסו לדמיין את כפר רפאל בלי הנוי .בלי העצים ,הדשאים ,הגינות .מצליחים? לנוי בכפר יש ערך תרפויטי
רב בעבור החברים ,הילדים ,הורי בית והצוות .כולנו מקבלים מהצמחים כל כך הרבה ,אולי אפילו בלי לשים
לב ,ניזונים משפע הירוק שסביבנו .ומה מאפשר לּכפר להיות מוריק כל כך? נוזל החיים – המים .וכך ,החורף
עתק .נווה
הלך חלף לו ושוב אנחנו מוצאים את עצמנו משקים את אדמתנו ומשקיעים בהוצאות מים הון ֵ
המדבר שלנו זקוק למים ,והמים מגיעים בצינורות המקובלים – ועם עלויות בהתאם .לפני שנתיים בערך
התחלנו מהלך של צמצום דשאים ושתילת צמחייה חסכונית במים וניכר גם חיסכון בהוצאות על המים.
מעֵ בר לחיסכון במים הנוי דורש גם הרבה עבודה .העבודה בנוֹי מתחלקת בין עונות השנה מפיזור קומפוסט
וחיפוי צמחים דרך ניקיון ערוגות ,תיקון ממטרות ,השקיה וגיזום.

העובד הוותיק בנוֹי הוא ארז ,שמאז הַ גיע ֹו לכפר עובד בענף זה ,משקיע את מרצו ועושה את המיטב כדי
לעזור שיהיה לנו כפר נקי ויפה .אחר הצהריים מצטרפת אלינו דורית בר שהייתה עד לפני שנה מטאטאה
את שבילי הכפר (ורכשנו במיוחד בעבורה מטאטא מתנייע) .נכון להיום יש לנו עוד שלושה אנשי צוות צעיר
שעוזרים בגן הנוי וחן שגיא שהצטרף לאחרונה .כולנו ביחד מנסים להמשיך לצּבוֹע את הכפר בירוק ובעוד
צבעים נהדרים אחרים ,לשמור על הקיים ,להמשיך לטּפל ולטּפח פינות שעד היום עדיין לא הגענו אליהן.
אחת ההנאות הגדולות שיש בעבודה בגן הנוי היא היכולת לראות מיד את תוצאות עבודתך ,למשל בתום
עבודה בערוגה ניתן לראותה מסודרת נקייה ומלבלבת .פעם בשבועיים אחר הצהריים מתקיים גיוס נוי
תוׁשבי הכפר במסגרת הבתים עובדים בנוֹי שמסָ ביב לבית ובכך לוקחים חלק ביצירת נווה המדבר
ָ
כללי :כל
שלנו.

ארנון דור
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המאפיה
בכל ערב כשעמַ ל יומנו כבר מאחורינו ,מרוצים
מסּבים לארוחת ערב,
ונקיים אחרי מקלחת ,אנו ִ
עינינו נשואות ללב לבו של העניין  -סלסילת
הלחם :לחם כפר רפאל טרי שנאפה היום ,לחם
ְׂשאוֹר כהה בעל ניחוח כפרי ,חמצמץ וקליּפתו קשה
ומתּפצּפצת ,לחם כוסמין עשיר בגרעינים או חלה
בניחוח עוגתי של סוף השבוע.
הכול התחיל לפני הרבה שנים .המאפייה ,מבתי
המלאכה הראשונים בכפר ,הוקמה בכדי לסּפק
עבודה הולמת לחברים ,עבודה בה החברים יהיו
שותפים בכל שלּבי הייצור ובסוף התהליך יוכלו
להתגאות בתוצר בעל ערך .יום העבודה מתחיל
במאפייה בתשע ורבע ,לאחר שיר הבוקר .החברים
נפגשים במאפייה ולאחר שמחת המפגש אנו
לובשים סינרים ,שוטפים ידיים ,מפשילים שרוּולים
ו...לעבודה!
השלב הראשון הוא איסוף חומרי הגלם ,שקילה
ומדידה ולאחר מכן ערבוב הבצק .אנו מנסים תמיד
למצוא את חומרי הגלם הבסיסיים ביותר וכמובן
האיכותיים ביותר .כמעט כל מה שנכנס לבצק הוא
אורגני :קמח מלא מסוגים שונים ,גרעינים מלאים
ושמן זית מתוצרת הכפר .בכל הלחמים (פרט לחלה
הלבנה של יום שישי) אנו משתמשים במחמצת
ְׂשאוֹר מתוצרת עצמית .החומרים מתערּבְ בים

בשלב הבא הבצק מורם
אל שולחן העבודה ונחתך
לכיכרות וכל כיכר וכיכר
מקבלת יחס אישי :הלישה .הלישה נעשית באופן
יְדני וכמעט כל החברים לוקחים בה חלק .הלישה
דורשת מיומנות; כדי להגיע לבצק חָ לָק ללא קרעים
יש ללוש את הבצק בצורה מאוזנת .כל בצק דורש
זמן לישה שונה .עם השנים החברים לומדים ללוש
בצורה מעוררת התפעלות ומגיעים לרמת גימור יפה
מאוד .לאחר הלישה הבצק עובר לתבניות .כל כיכר
לחם זוכה בציפוי אישי  -גרעינים מסוגים שונים,
שיבולת שועל ,פשתן ,חמנייה,סומסום ,ועוד.
בשלב הבא הבצק נכנס לתא התפיחה ,אחרי
כחצי שעה לתנור אבן שחּומם מראש ולאחר
כשעה וחצי הלחם מוכן .בסוף הבוקר אנו מתפנים
הׂשאוֹר או הכנת
לעבודות שונות :הכנת מחמצת ְ
הגרנולה המפורסמת של הכפר .חלק נכבד מסוף
הבוקר ואחר הצהריים מוקדשים לניקיונות .לכל
חבר משימותיו הקבועות; עם הזמן החברים לומדים
לעשות את עבודתם ומשפרים את מיומנויותיהם.
החברים גאים ביכולתם לנקות ולסדר כשם שהם
גאים בלחם שָאפּו .בסוף היום אנו שואפים להגיע
למאפייה מבריקה כדי שבבוקר למחרת נוכל
להתחיל את היום בצורה הטובה ביותר.

			

גרנולת הכפר

המצרכים:
יבשים:
 1ק״ג שיבולת שועל
•
 100גר׳ גרעיני חמנייה
•
 150גר׳ אגוזים/שקדים שבורים
•
 100גר׳ סומסום
•
 50גר׳ שבבי קוקוס
•
 2כפות קינמון
•
סירופ:
 250מ״מ מים
•
 340גר׳ סוכר
•
 1כף גדושה דבש
•
 4/1רבע כוס שמן חמניות
•
ההכנה:
ממיסים את הסוכר והדבש במים ,ומוסיפים את השמן.
מערבבים את כל החומרים היבשים ויצקים את הסירופ ומערבבים היטב.
פורסים בתבנית.
קולים בתנור  180מעלות ,והופכים בערך כל  10דקות למשך כשעה.
בתאבון!
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איתי קורנפלד

בית המלאכה

לעיבוד מזון
עודד ,זקן הכפר ,מסביר במשפט מפתח
את כל הרעיון של בית המלאכה לעיבוד מזון:
“עיבוד מזון – כדי שהמזון לא ילך לאיבוד״.
ממש כך ,בית המלאכה לעיבוד מזון הוקם כדי
לתת מענה לעודפי הפרי שהגיעו מהמטעים ומגן
הירק .מצד אחד ,איך אפשר לאכול  1500קילו
משמש בשבועיים? ומצד שני ,איך אפשר לאכול
משמש בדצמבר? בכפר אנחנו מתברכים בשפע
של ּפֵ רות וירקות בעונתם ,אבל רוצים ליהנות
מהם גם במשך כל ימות השנה...
בבית המלאכה שלנו עובדים  8חברים בבוקר
ו 11-אחרי הצהריים ,יחד עם ניבה שעובדת
ִאתנו כבר  7שנים ושני מתנדבים צעירים .השנה
נכנסה לריכוז בית המלאכה אורת קורנפלד
שמביאה ִאתּה רוח חדשה ויצירתית.
בית המלאכה קשור למטעים ולגן הירק
וממשיך את תהליכי הגידול וההבשלה בתהליכי
בישול (בעברית בישול והבשלה – מאותו
השורש!) .בעצם ,אנחנו עוצרים את תהליכי
ההבשלה והריקבון הטבעיים באמצעים שונים
(חימום ,סוכר ,מלח וכדומה) כדי שנוכל ליהָ נות
מהפרי לזמן יותר ממושך.
על ידי העבודה בבית המלאכה אנחנו
מתוודעים למחזור העונות :עונת משמש ִׁשמשית,
קצרה ואינטנסיבית ,עונת רימונים סתווית,
ארוכה ואדומה ,עונת לימונים חורּפית ומרעננת.
יש גם עבודות שמלַווֹת אותנו כל השנה כמו מיון
צימוקים שנשמרו מהקיץ ,הכנת סירוּפ חרובים
מחרובים שקטפנו מיער ליד בית שמש ,או הכנת
חליטות צמחים מעשבי תה מיּוּבשים.
למחזּור בכפר:
בית המלאכה שלנו אחראי גם ִ
אנחנו אוספים צנצנות ,קרטונים ,בקבוקים
למחזּור .אנחנו
ִ
וארגזים לשימוש חוזר או
מטּפלים גם בהזמנות החלב ועוזרים באריזת
מוצרי מזון למרכולת הכפר.
המוצרים שלנו מגיעים לכל בית בכפר:
ריבות ,לפתנים ,מיציםּ ,פֵ רות מיובשים ,חליטות
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צמחים ,ממרחים שונים ואפילו גבינות .כשיש
עודפי פרי גדולים אנחנו מכינים גם מוצרים
למכירה :קונפיטורות ב 5-טעמים ,שמן זית
וחליטות צמחים .חברי בית המלאכה לעיבוד
מזון יכולים להתגאות גם בשיתוף הפעולה עם
האופים כשבארוחת הערב מתכסה הלחם הטרי
בשכבה נאה של קונפיטורת משמש...

גל לוי

שימור מזון

במהלך ההיסטוריה גילה האדם דרכים מתוחכמות למניעת בזבוז מזון ,וחשיבות עליונה יוחסה לשימורו.
שיטות עתיקות של החמצה ,עישון וכביׁשה מעניקות טעמים וניחוחות ייחודיים למזון המשומר ,החל בייּבּוש
המזון על ידי השמש ,דרך מלחים ושמנים שונים .שימור המזון פתר לאדם כמה בעיות :כבר לא היה צורך
פׁשר
לנדוד כדי לצרוך את המזון במקום שּב ֹו הוא נאסף ,אלא אפשר היה להעבירו ממקום למקום .הדבר ִא ֵ
גם התחלה של התיישבות קבע ומסעות חקר למקומות רחוקים .בחלק מן השיטות והתהליכים משתמשים
גם בימינו אלה .למרות שיטות השימור המודרניות (הקפאה ,קופסאות שימורים וכדומה) ,יש עדיין הּכמהים
לטעמם של שימורים מסורתיים.
שמש רוח ואש  -שיטת השימור הראשונה שהתגלתה הייתה הייבוש .ייבוש בשמש וברוח ִהתאים
למקומות שבהם ָׂשרר אקלים חם ויבש אך לא למקומות קרים ולחים ,שבהם השתמשו באש ועשן לזירוז
תהליך הייבוש.
מלח  -כבר בתקופות קדומות גילה האדם את סגולות השימור של המלח ,שהוא בעל יכולת ייבוש חזקה,
מוציא את הלחות ,מייּבש ויוצר סביבה המונעת התפתחות של בקטריות מַ זיקות .המלח משמש הן לתיבול
המזון והן בתהליכי ההכנה והשימור שלו .הוא משמש לשימור בשר לאורך זמן ,לכיבוש ירקות ופֵ רות,
ולחביצת גבינות .במצרים העתיקה השתמשו בכמויות גדולות של מלח בתהליך חניטת המומיות
.
סוכר  -הסוכר ,בריכוז גבוה ,יוצר סביבה שאינה מאפשרת התפתחות של אורגניזמים המקלקלים את המזון.
חומץ  -פועל על ידי יצירת סביבה חומצית ,שבּהּ חיידקים אינם יכולים להתרבות .החומץ מיוצר מענבים,
מחיטה ,מאורז ומפֵ ּרות.
שמן ,שומנים ודבש  -אבותינו גילו גם שאפשר לשמר מזון על ידי אי חשיפתו לאוויר .דבש ושמן הם
חומרים שהאוויר לא יכול לחדור דרכם .במקומות שלא ניתן היה להשיג שמן ,שימש שומן מהחי לאותה
מטרה( .היום משתמשים בשיטת הוואקום ,באריזות פלסטיק ,בקבוקים וכו').
חליטה  -החליטה הורסת את האנזימים המצויים בּפֵ רות ובירקות הגורמים לריקבון .ירקות ירוקים חולטים
במי מלח (כף מלח אחת לכל ליטר מים) ,ואילו ּפֵ רות מוחמצים ( 3כפות חומץ או לימון לכל ליטר מים).
הנחת משקולות  -פעולה זו משאירה את החומרים מתחת לנוזלים ומונעת ריקבון כתוצאה מחשיפתם
לאוויר .יש לוודא שהנוזלים מכסים את החומרים ומגיעים לגובה סנטימטר אחד לפחות מעליהם.

שילוט פסיפס
לבתי מלאכה

ניבה ביתן ,שעובדת איתנו כבר  7שנים
בעיבוד מזון ,יוצרת בפסיפס כתחביב,
והציעה להכין שלטים לבתי המלאכה.
בתמונה :ניבה ורונית מכינות שלט
למכבסה.
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בית מלאכה

למחז ּור נייר
ִ
למחזּור נייר נפתח לפני כ 4 -שנים
בית המלאכה ִ
החברים העובדים בבית המלאכה שותפים במגוון גדול
והחליף את בית המלאכה לצביעת בדי משי .השינוי
של עבודות :גריסת הנייר (באופן יְדני או במגרסה) ויצירת
נדרש משתי סיבות עיקריות .הראשונה ,שקבוצת
הנייר עצמו ,עיבוד והידוק הנייר החדש דרך המרדד,
החברים התחלפה במשך השנים כמעט לחלוטין :מתוך
נעׂשה
ֶ
חיתוך ,עיטור ,תפירה ,הדּבקה ועטיפה .העיטור
חמשת “המייסדים״ נשאר רק אחד .החברים החדשים
על ידי צביעה (עם ובלי שּבלונות) ,חותמות ,הדּפֵ סים,
הביאו ִאתם צרכים ויכולות אחרות שלא מצאו מענה
“אוצרות״ טבע (פרחים ,נוצות,
ְ
אריגה והדּבָ קות של
מתאים בצביעת המשי .הסיבה השנייה קשורה לחומר
קונכיות ,חול .)...בין המוצרים שאנו מייצרים :כרטיסי
הגלם היקר ולתהליך ייצורו.
ברכה ,מחברות ,ספרים,
החיפוש אחר מלאכות
אלבומי תמונות ,קופסאות
המחזּור חוסך?
איך ִ
אחרות הביא אותנו די
פתקים ,לוחות שנה ,עֶ רכות
הסביבה
לאיכות
המשרד
רשויות
פי
על
מהר לרעיון של ִמחזּור
להדּבקה עצמית של פנסים
נייר,
ממחזרים
אנו
כאשר
הברית
בארצות
יתרונותיו
בשל
נייר
ומוביילים ,שקיות מתנה,
הרבים ,מעֵ בר לנושא
אנחנו חוסכים גם במזהמים אחרים אשר פנקסי רשימות ועוד...אנו
האקולוגי החשוב בעינינו:
משתמשים בהם כדי לייצר נייר חדש מנסים לצרף גם חומרים
ראשית ,חומר הגלם,
משומשים אחרים כמו
מעצים:
נייר משומש ,זמין וקיים
שקיות ניילון (מגוהצות לדף)
על כל טון נייר מיוצר ,אנו יכלים לחסוך:
בכמויות גדולות .שנית,
וקרטונים ליצירת סלסילות,
 17עצים בגובה  15מטר ,
תהליך יצירת נייר חדש
שאריות של קרטוני ביצוע
כ  120ק"ג של גופרית,
הוא תהליך מאוד פשוט,
לחיזוק כריכות וסּפירלות
כ  150ק"ג של גיר,
האפשרויות
ושלישית,
שנמצאו ללא שימוש
כ  450קוב של אדים ועשן,
ליצור מוצרים חדשים
בכמויות גדולות במשרדנו,
כ  600קוב של מים ,
הן כמעט בלתי מוגבלות
וכ  3.5מטרים מעוקבים של פסולת חדשה ליצירת מחברות .הרעיון
ומאפשרות למצוא לכל
הוא להשתמש בכמה
במזבלה.
חבר וחבר עבודה מתאימה
שיותר חומר קיים ולהביאו
(מתוך האתר של שירותי ארכיב וניהול מידע עסק)
וליכולתו.
לכִ שרונותיו
לשימוש חוזר וכך להקטין
נכון להיום עובדים בבית
ככל האפשר את מספר
למחזּור נייר שישה חברים בבוקר ושבעה
המלאכה ִ
ערמות הזבל האדירות שנוצרות בכל שנה.
ֵ
אחר הצהריים ,שלושה ימים בשבוע (בשאר הימים הם
אז נכון שהמוצרים לא צבעוניים ומבריקים כמו מוצרי
עובדים בבית המלאכה לנרות).
המשי (לכל מי שמתגעגע אליהם )...אך היום יש בבית
תהליך ייצור הנייר מתחיל בריסוק נייר משומש
המלאכה מקום רב יותר ליצירתיּות אינדיבידואלית וכל
(בעיקר נייר משרדי וקצת ז׳ורנלים לחיזוק) בתוך מים
חבר וחברה יכולים למצוא בו את הפינה היצירתית שלו.
ליצירת עיסה נוזלית ,אשר נפרׂשת בשכבה דקיקה על
לדעתי ,אין דבר יפה יותר מלראות קבוצה של חברים
מסגרת רשת מלבנית בהוצאתה מהמים .הדף הרטוב
מרוכזת בעבודתה בצורה עצמאית.
עובר דרך המכבש להוצאת כל המים ולבסוף לייבוש
כריסטין טלקר
על קיר .לעיטור ניתן להוסיף כבר בתוך העיסה חלקי
פרחים ,צמחים ,עץ ,צבע וכדומה .הטכניקה הזאת בת
 2000שנה והומצאה בסין .אמנם בזמנם השתמשו יוצרי
הנייר המוקדמים הללו בחומרים כמו פסולת של משי
(גם שם הכול התחיל במשי!) ,קנביס ,סמרטוטים ישנים
ורשתות של דייגים ,בתוספת קליפה של עץ התות.
העיקרון של אותה טכניקה מקורית המשיך לשמש גם
במהלך המהפכה התעשייתית ומשמשת את תעשיית
הנייר המודרנית עד היום .העץ כמקור לסיבים זוהה רק
במאה ה ,19-וכפי שאנו יודעים היום ,יש לכך השלכות
הרסניות על הטבע .חשיבות המחזור בימינו מתחדדת
לאור נתונים אלו (ראו מסגרת).
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כשהעבודה הופכת לחיים
חווית המתנדבים הצעירים

בהתחלה ,כשהגעתי לכפר,
המפגש עם המקום היה כמו
לצלול לתוך נהר שוצף.
החיים והעבודה בכפר נראו
לי כמֵ עֵ ין ִמרקחת :עמוסה
בפרטים ,באנשים מיוחדים
בריתמוסים
ומשונים,
ובהרגלים ובשעות עבודה
ארוכותִ .הרגשתי את עצמי בתוך הנהר הזה ,נסחף אתו
ולא ממש מוצא את ידיי ואת רגליי בתוך הזרם .היה
לי קשה להבחין בדברים עצמם ורוב מה שראיתי היה
פרטים :איזה אוסף פרטים בסדר הנכון מרכיב עוזר
לחבר מסוים להתכונן לארוחת בוקר .אֵ ילּו פרטים
במסדרון .איזה פרט פלוס עוד
ְ
דרושים לסדר וניקיון
פרט גורם לחבר מסוים להתעצבן ,ואיזה פרט יגרום לו
לשמוח ולהירגע.
ובתוך כל זה מחשבות ושאלות צפות סביבי :מה
מׁשנָה
אני אמור בעצם באמת לעשות פה? מה בכלל ַ
העבודה פה? בכל מקרה החברים יישארו כמו שהם,
אתי או בלעדיי .כמה עשרות אם לא מאות עובדים
כבר עברו בכפר ,ומה זה שינה? לא ידעתי אם השאלות
מכוונות או מטעות אותי .אבל בעיקר ,הייתי עייף
מהשחייה ומן השאלות ורציתי לעצור קצת בצד ולישון.
אבל לאט לאט התחלתי להתעורר .הדברים התחילו
לחלחל פנימה .משהו התחיל להיטמע בתוכי .משהו
נסּפג .הדברים נהיו קלים יותר ויותר .כל הפרטים
השונים שקשורים לחברים ולחיים שלהם נהיו חלק
ממני ,והתחלתי לראות את מה שמעֵ בר :את האנשים
עצמם.
התחלתי לראות את העולמות הפנימיים הייחודיים
שמעֵ בר לאישיות המוגבלת .התחלתי להבין את הקצב
הפנימי של האנשים ,של הכפר .מעין הבנה פנימית
שאי אפשר לתאר במילים .תהליך עדין של התקרבות
לאנשים ולחיים התרחש בזרמים בלתי נראים .ואז,
במקום להרגיש שהכפר סוחף אותי ,התחלתי לשחות
ביחד ִאתו.
היו רגעים שבהם התבוננתי לרגע לימיני ולשמאלי,
והבנתי שאני כבר לא רואה את הגבולות בבהירּות
החדה שּבּה ראיתי אותם קודם – בין הבית של
הקבוצה לבית שלי ,בין החבר שאני עובד ִאתו וביני ,בין
החולשה שלו לחולשה שלי ,בין העבודה ובין החיים.
בדרך הזאת התחילו האנשים הללו להגיע אצלי
למקומות שלא העזתי מעולם לראות בכזו בהירּות.
דרך העבודה הפשוטה והיומיומית לכאורה התחלנו
לתקשר במֵ עֵ ין דרך אחרת ,חדשה לי .נפגשנו במקומות
הכי אישיים והכי כלליים – הפחדים ,המוגבלּות,

החולשות שלנו ,מוצאים את הדרך לאט וביחד להבנה,
לעזרה ,לחמלה .וגם פה כבר אין גבול :זה הוא שאני
מבין אותו ,או הוא אותי? זה עליו שאני חומל או הוא
עלי? וכבר לא הייתי בטוח – זה אני שעוזר להם ,או
שהם עוזרים לי?
בהתחלה היו הדברים הללו מתעתעים .לא ידעתי אם
כל זה ממשי ,או שאני סתם מפליג אי שם בסיפורים
ופנטזיות בתוך עולמות פנימיים לא ברורים .אבל ככל
שעבר הזמן כך הדברים לבשו צורה ממשית .ראיתי
ויותר
יותר
הפשוטה
העבודה
– דרך
בבירּור
כ ש ה ת ג ּב ר ת י והיומיומית לכאורה ,התחלנו
ביום מסוים לתקשר במעין דרך אחרת,
על
פחד חדשה לי .נפגשנו במקומות הכי
גם
בתוכי,
אישיים והכי כלליים – הפחדים,
שאתו
ִ
החבר
שלנו,
החולשות
עבדתי התגבר המוגבלות,
הפחד מוצאים את הדרך לאט וביחד
על
שלו ,בקלילות להבנה ,עזרה ,חמלה.
לא נתפסת.
כשיכולתי לחווֹת את העולם ממש כמוהו ולהתגבר
בתוכי על הקושי שחבוי שם ,התוצאה של המאמץ
הּפנימי שלי הופיעה בהתנהגות שלו .וכמובן ,גם להפך
– בימים שבהם שקעתי בדיכאון או בכעסים החברים
שקעו ביחד ִאתי.
כך הפכה העבודה בכפר למפגש בלתי אמצעי עם
החיים .בכל פעם מחדש הקושי והניצוץ שלי התגלו
בחבר ,והקושי והניצוץ שלו התגלו בי .לשנינו ,כל אחד
מהמקום השונה שלו ,יש האפשרות ,שנראתה לעתים
קרובות בלתי אפשרית ,לעשות צעד ביחד.
לאורך השנה שּביליתי בכפר יכולתי לראות את
השינויים שעברתי .לא שינויים גרנדיוזיים ממשהו
אחד למשהו אחר לחלוטין ,למרבה השמחה אני עדיין
נושא אתי את אותן מגבלות שבאתי איתן לכפר.
אלא התפתחויות פשוטות אך מרהיבות ביציבותן
ובממשותן .הצורך לפגוש בכל יום את המקומות
האנושיים האלמנטריים ביותר ביחד עם החברים,
למצוא דרך כל פעם מחדש ,בלי תבנית ובלי חוקים
לצאת מהתקיעּות ולהתמודד ִאתםִ ,חייב אותנו לגדול.
והחברים ,שצעדיהם לָרוב קטנים ואטיים ,עברו דרך,
מרשימה לאין שיעור ,לנוכח המוגבלות שהם נושאים
ִאתם .עכשיו כשאני חושב על כל אותם עשרות או
מאות מתנדבים שעברו בכפר ,אני מתמלא באהבה
והוקרת תודה.
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דניאל צור

המתנדבים הצעירים
זה לא מובן מאליו שבכל שנה באים מתנדבים ונושאים
יחד ִאתנו באחריות הגדולה של הטיפול בחברים
בכל שנה בקיץ אנחנו נפרדים בצער
מהצוות הצעיר של השנה החולפת ומקבלים
בברכה את הצוות החדש .הכפר עובר שינוי
עמוק – שינוי לא פשוט אבל מבורך .ברבוֹת
השנים עבדו בכפר יותר מ )!( 750 -מתנדבים
וממרצם ,מכוחות
צעירים ,שנתנו מזמנם ִ
הנעורים שלהם ,ההתלהבות והשמחה.
זה לא מובן מאליו שבכל שנה באים
מתנדבים ונושאים יחד ִאתנו באחריות
הגדולה של הטיפול בחברים .בעבור רובם
זו הפעם הראשונה שהם יוצאים מבית
ההורים ,מבית הספר; עד הגיעם לכפר
היו הם מוקד הטיפול והדאגה של הוריהם
ומוריהם .עם הגיעם לכפר הם עוברים לצד
המטפל והנושא באחריות .מקצתם מטּפלים
בחברים בגיל של הוריהם .שעות העבודה
ארוכות והעומס רב אבל רוב המתנדבים
עומדים במאמץ ומוצאים גם כוחות ליזוֹם,
“להגדיל ראש” ולתת מעצמם ומכשרונם
לחברים .גם בזמן מבצע "צוק איתן" גילו
אנשי הצוות הצעיר עמידות ,יוזמה ורוח
נתינה ,למרות התנאים הקשים והמתח
הכללי.
מקצת מאנשי הצוות הצעיר בוחרים
להישאר שנה נוספת ולפעמים אפילו
יותר .בשנה שעברה ּבוֹרכנו ב 7 -מתנדבים

צעירים “וָ תיקים” ,בהם  5אוריטמיסטים
שלמדו חצי שבוע עם טליה בירושלים.
גם השנה נשארים מתנדבים רבים לשנה
שנייה .הנוכחות הבוגרת והמכַוונת שלהם,
השותפות והמעורבּות עם הצוות החדש
היוּו ומהווים מתנה של ממש לכפר.
נכון שיש קושי לקבל בכל שנה אנשים
חדשים ,להכיר ולהתרגל .ואחרי שנה של דרך
משותפת קשה להיפרד .אבל יש גם שמחה:
אנשים צעירים מגיעים לעשות ִאתנו עוד
כברת דרך ,ואלה שעוזבים – יוצאים לָעולם,
וימשיכו לעשות בו טוב.
תודה לכולכם!

			

גל לוי

תודה למתנדבים הנאמנים שלנו:
יצחק
דמרי

שו ל י
ד הן

נ ח ום
קמר

תוניס
יליד
מ ו ו ת י ק י
הנגרים בבאר
שבע ,כבר מעל
 10שנים עובד
יום-יום בנגריה
בהתנדבות ,בונה ריהוט לכפר וציוד
לפינת חי ,ומטפל בציפורים ובשאר בעלי
החיים בה .אב ל 5-ילדים ,וסב ל 25-ו9-
נינים (נכון לצאת העלון לדפוס ,כדבריו).

ילידת ישראל,
מורה לספרות
בפנסיה ,עוזרת
לנו מדי יום
בבית
רביעי
ה מ ל א כ ה
למחזור נייר ומלמדת את המתנדבים
מחו”ל עברית! בנוסף לוקחת מדי פעם
שתי חברות לבילוי בעיר .אם ל 3-ילדים
וסבתא ל 2-נכדות.

פנסיונר
של בזק,
מ ג י ע
באופניים
משכונת
נחל עשן
הסמוכה עוזר לנו במגוון עבודות
אחזקה :מאינסטלציה ועד טלפוניה.
נחום מתנדב גם ביד שרה .לנחום 3
ילדים ו  4נכדים.
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בנייה ופיתוח
כמו חיי הבית והּפעילויות התרבותיות
למחזּור
למכבסה ,מכשיר חדש לייצור נרות וציוד ִ
ִ
והתרפויטיות ,גם חיי העבודה והמלאכה זקוקים
נייר .השנה החלפנו מזגנים בבית המלאכה לאריגה,
לבסיס מוצק ולאמצעים פיזיים על מנת להתקיים
רכשנו בית בד חדש ומשוכלל להפקת שמן זית,
ולצאת מן הכוח אל הפועל ,וגם בנייתם ושכלולם
דרגנּו את הקופה הרושמת בחנות והשקענו
ִש ַ
של הללו מתרחשים בשלּבים ולאורך זמן.
בתשתיות השקיה והדליה במטע ובגן הירק .עוד
בראשית ימי הכפר הושקעו האמצעים הצנועים
מתוכנן השנה שיפוץ יסודי של השירותים במבנה
שעמדו לרשות המייסדים בהכנת התשתיות ,בניית
המכבסה/מאפייה.
מבני המגורים הראשונים,
נוספת
השקעה
הכשרת הקרקע ושתילת
השלמת הפרויקט ,בנוסף לשיפור שביצענו בשנה שעברה
המטעים והנוי .פעילות ושדרוג המבנה והתשתיות ,תאפשר לפי דרישת מכבי האש
והמלאכה
העבודה
הייתה הכשרת דרך חירום
נוספים
צעירים
חברים
לקלוט
לנו
המתוארת
המגּוונת
היקפית ,מהשער החקלאי
את
ולחזק
מלאים)
אנו
(כיום
לכפר
כאן בהרחבה התרחשה
הישן אל מרכז הכפר דרך
בשנים חלוציות אלו הבסיס הכלכלי והדמוגרפי להמשך השטח החקלאי ,גשר
אירי חדש ,שער חדש
בעיקר בשטחים פתוחים קיומו והתפתחותו.
(חקלאות וגינון נוי)
ומסלול ‘לבני דשא’ בין
המקלטים שימש כבית
ובתחום בתי המגוריםַ :אחד ִ
בית שפילמן לבית שגיא (בן-שלום לשעבר) .כן
מלאכה לאריגה ,השני כנגרייה ,המטבחים לבישול
שודרגה תאורת הגדר ההיקפית ,השער החשמלי
ארוחות ולהכנת ריבות ,ואחד מחדרי המטפלים
בכניסה לכפר שּוּפץ ,המחסן החקלאי חּוּבר לרשת
כחדר כביסה מרכזי .חדר בדירת ַאחת המשפחות
החשמל והוחלפו מספר מערכות גילוי אש שעבר
שימש כמשרד ,חדר במבנה האנרגיה תפקד כמחסן
זמנן במערכות חדשות ותקניות .במקביל המשכנו
מזון וחומרי ניקוי ,ופעילויות תרבותיות ,שיר בוקר
את התכנון המפורט של הפרויקט הגדול של
וישיבות התקיימו בחדרי אוכל ובפטיוֹ.
שיפוץ והרחבת מבנה  ,1במסגרתו נוסיף  6חדרי
לפני  26שנים ,בהיות הכפר בשנתו השביעית,
עובדים בקומה השנייה ונבנה חדר שינה נוסף -
נבנו מבני המלאכה הראשונים – המכבסה,
ממ”ד – בדירות המשפחה .אנו מקווים להשלים
המאפייה ,המרכולת ובית המלאכה לאריגה ,כשגם
את התכנון והרישוי לפרויקט מורכב זה תוך מספר
על גגותיהם מתנוססת פעילות תכליתית :קולטי
חודשים ולהתחיל בבנייה לקראת סוף השנה.
שמש לחימום מים ורחבה לייבוש תוצרת חקלאית.
השלמת הפרויקט ,בנוסף לשיפור ושדרוג המבנה
מספר שנים לאחר מכן נבנו המוסך עם חדר
והתשתיות ,תאפשר לנו לקלוט חברים צעירים
הקירור ומבנה הנגרייה ,ובהגיענו לגיל  ,18כמעין
נוספים לכפר (כיום אנו מלאים) ולחזק את הבסיס
‘תעודת בגרות’ ,הושלם מתחם בתי המלאכה עם
הכלכלי והדמוגרפי להמשך קיומו והתפתחותו.
בניית המבנה המשוכלל והמצויד של עיבוד המזון,
יפתח בן-שלום
צביעת המשי (כיום ִמחזּור נייר) ,ייצור הנרות ,חנות 			
ברכת הדגים במרכז .גם
הכפר והָ ְרחבה היפה עם ֵ
בחקלאות נעשו השקעות רבות בהנחת תשתיות
השקיה ,רכישת טרקטורים ומכונות ייעודיות,
שתילת שוברי רוח סביב הגדר ההיקפית ובין
החלקות ,החלפת עצי פרי בזנים מתאימים יותר
והקמת עמודי הדליה וסככות רשת להגנה ממַ זיקים
ומציפורים.
ההשקעה בבתי המלאכה נמשכת לאורך השנים
בעיקר בהחלפה ובשדרוג של מכונות ובשיּפּוץ
המבנים .בשנים האחרונות שּוּפצו המאפייה
והמכבסה ,ונרכשו תנור אפייה ומלוש חדשים
ִ
למאפייה ,מכונת כביסה גדולה ומכונה קטנה
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מאיר פרנקל ז"ל
1928-2012
ב

סתיו  2012חצה את הסף ידיד יקר של כפר רפאל,
אשר רק מעטים מבינינו זכו להכירו.
מאיר פרנקל ,מדריך המטעים הוותיק מטעם משרד
החקלאות ,קשר עמנו יחסים שחרגו בהרבה ממה
שנדרש ממנו במסגרת עבודתו ,ואף המשיך לתמוך
ולעזור ככל יכולתו בשנים שלאחר פרישתו.
בכל אותן שנים ,החל בסוף שנות ה 70-של המאה
הקודמת ועד שנותיה הראשונות של הנוכחית ,היה
מאיר הכתובת שלנו לצרכי המטע ובעיותיו.
הואיל וידענו שהוא תמיד עומד לרשותנו נהגנו,
בעידודו ,לפנות אליו כל אימת שנזקקנו לעצה או
לעזרה והוא אף פעם לא איכזב.
מאיר דאג לנו ,באמצעות קשריו הענפים ,לתרומות,
הן במשאיות זבל והן במשאיות קש ,שנה אחר שנה.
הוא היה מברר עבורנו היכן להשיג שתילים מובחרים
ומשתדל אצל השתלנים .כשנתעורר הצורך היה מייצג
אותנו במשרד החקלאות ,ברשות המים ובמחלקת
המים של העירייה (בטרם "מי-שבע") והיה מוכן לריב
את ריבנו בכל מקום בו ראה צורך .כאדם נמרץ הוא
אכן ידע גם לריב למען מה שנראה לו עניין צודק.
כפר-רפאל ,ככלל ,נראה לו "מפעל" קסום שראוי לכל
עזרה .הוא תמיד היה עסוק .גם כפנסיונר המשיך שנים
לעבוד כמדריך עצמאי מאוד מוערך ,מדרום הערבה
ועד הצפון הרחוק .אך עמנו עבד בהתנדבות .כמדריך
קונוונציונאלי לא ידע בשנות ה 70-80-דבר על חקלאות
אורגנית שהייתה אז בחיתוליה בארץ ונחשבה הזויה
וסהרורית .אך מאיר היה תמיד פתוח ,ניסה להבין את
ה"מגבלות" והשתדל להתאים את הנחיותיו בהתאם,
למרות שבעצמו לא נישבה בקסמיה.

לפתיחותו ,סובלנותו וחום ליבו הייתי עד גם
בשיחותיי הקצרות עמו על עברו כניצול אושוויץ ולאור
עבר זה ,על יחסו לצעירים הגרמנים העובדים עמנו.
הוא גילה כלפיהם אהדה ללא שמץ טינה.
מתוך אהדה רבה לעבודתנו הוא נענה באחד מימי
השואה לספר באולם את סיפור התנסותו במחנה
ההשמדה .דומני שזו הייתה הפעם הראשונה ואולי גם
האחרונה שעשה זאת בפני קהל זר.
כל שעשה ,אמר והדגים בביקוריו אופיין בנמרצות
ונחישות .גם כשגופו הלך ונחלש .בשנים האחרונות
כמעט ולא הופיע ,אך פעם אחת כששוב הגיע ניכר היה
שההליכה מסבה לו מאמץ ומאז לא העזתי יותר לפנות
אליו.
את התודות שהרעפתי עליו היה דוחה כאילו יחסו
אלינו מובן מאליו ואינו ראוי להכרת טובה .עתה,
כשאיננו עוד על האדמה לּו יקבל את תודותינו ואת
מחשבותינו האוהבות.

צבי דביר

החשמלאים
מזה שנתיים מגיעים אלינו בימי שישי שני
חשמלאים שעובדים במפעלי ים המלח ומבצעים בכפר
תיקוני חשמל למיניהם :הוספת מנורות חשמל ,תיקוני
מאווררים  ,בדיקת לוחות חשמל .את כל העבודות
האלו ,שחוסכות לכפר אלפי שקלים מבצעים האנשים
היקרים שלנו ממפעלי ים המלח בהתנדבות ,ביום
החופשי שלהם ,כאשר לא פעם הם מוותרים על שעות
משפחה יקרות.
זה המקום לומר תודה מכל הלב על מפעל ההתנדבות
היקר הזה ליגאל מזוז ,גיא מנזון ,מאיר עמר ,יהודה
יעקב ,יוסי בבאי ,ואסי מיוחס .תודה!

				

ארנון דור

אנו מזמינים אתכם לבוא ,להתרשם ולקנות
מפרי עבודתנו מכל בתי המלאכה שלנו

בחנות הכפר
שעות פתיחה:

( 10.30-11.00סנדרה)
ימי ג’:
ימי ד’ ,ה’ ,ו’( 9.15-12.15 :כריסטין)
ניתן גם לתאם ביקור מראש
בטל08-6462306/8/9 .
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נשמח לראותכם !

מעגלים ,מעגלים
לעיתים חופפים ,נפגשים ,משיקים:
כפר רפאל ,הגנים ,ביה"ס היסודי,
התיכון  ,סמינר-המורים :לכל מעגל לב
פועם ,משימה משלו ,קהילה העוטפת
את ההתרחשות בו .וההתרחשות רבה!
בכל מעגל כזה רוחשת פעילות כמו בכוורת דבורים,
אך אצלנו -יש והדבורה שייכת ליותר מכוורת אחת...
מבקרת באחרת ,מפרה אותה ואת עצמה ושבה הביתה.
וכך אנו מחליפים כובעים :פעם אני בתפקיד מורה
בביה"ס ,פעם בשיחת ידידים בשבילי כפר רפאל ,בשנה
הקרובה אמא בגנים ...ממשיכים ומתחלפים הכובעים.
המעגלים ,מלאי -תנועה ,מתהווים ומשתנים.
עולה בי הרגשה שהתרחשות עמוקה ומשותפת
מניעה את כל המעגלים הדרומיים הללו יחד בכוון
משותף וכל אחד מאיתנו לוקח בה חלק מנקודות מבט
שונות ומגוונות.
לב כל מעגל כזה מחפש את דרכו שלו ,אך גם את
הקשר המפרה עם פעימות הלב האחרות שבקרבתו.
מעין מנגינה כזו שלפעמים נשמעת הרמונית יותר
ולפעמים הרמונית פחות ...והמאמץ ממשיך -גם הוא
חלק מהכוון...

בהזדמנות זו ברצוני
לחבוש את "כובע צוות
ביה"ס" ולהודות מקרב לב על
העזרה הרבה שאנו זוכים לה מאנשי
כפר רפאל :על הפעילות הענפה של אנשי הכפר בוועד
עמותת נטע ארז ובגזברות העמותה ,על העבודה
המרובה של גיוס תרומות לביה"ס ,על אירוח הילדים
הקטנים אחת לשבוע בכפר (הריאה הירוקה של באר-
שבע ,)...על עזרה בנוי ביה"ס ,על הוראה בהתנדבות
בסמינר המורים ,על הענקת תרפיות פרטניות בביה"ס,
על התמיכה ההורית ועל שמירה של עניין וקשר עם
החברים בהבאתם להצגות בביה"ס .תודה גם על עזרה
רבה שאינה גלויה לעין.
אנו מקווים שהכפר זוכה ולו במעט מהחיות
ומהסקרנות של הילדים הקטנים המשחקים בדשאיו,
וממסע ההתבגרות וההתפתחות של הילדים הבוגרים.
אנו חשים כי באופן ער משתתפים איתנו אנשי כפר
רפאל בנשיאת ביה"ס ,הגנים ,הסמינר והתיכון ועל כך
ברצוננו להודות לכם מעומק הלב .לו נצליח להתעורר
לקשרים העמוקים ולשאת זה את זה הדדית!
להתראות בין תנועות המעגלים,

טל אבירם

חדשות מעמותת נטע ארז...
שנה חדשה בפתח וההכנות בתיכון ,בגנים ,בביה"ס ובסמינר בעיצומן :בתיכון המתהווה באשל הנשיא עולה הכיתה הבכורה
לכיתה י' ועומדת להצטרף אליה כיתה ט' חדשה מבוגרי ביה"ס קורצ'אק; שני הגנים הצעירים מתאקלמים במקום משכנם
החדש בעיר; המחזור הראשון של סמינר המורים סיים את ארבע שנות ההכשרה ואנו שמחים לראות רבים מבוגריו בצוותי
החינוך של עמותת נטע ארז .במקביל ,מחזור שלישי של סטודנטים עומד לצאת לדרך; בביה"ס היסודי – אולם התרבות עבר
שיפוץ ראשוני ושיפוצים נוספים לפניו .פעילויות ענפות אלה נתמכות ומתאפשרות הודות לתרומות ידידים מהארץ ומהעולם.
אנו מלאים תודה על כך!
בשנים האחרונות התרחב מעגל אנשי החינוך סביב פעילות העמותה ,ורבים מהם אף
עברו עם משפחותיהם דרומה לשם כך .יחד עם ההתחזקות ,אנו עדיין זקוקים לגננים
ומורים כדי להמשיך לקדם ולבסס את חינוך הוולדורף בב"ש .נשמח לכל פנייה וביקור
מתעניינים .ברכת שנה טובה ופוריה שלוחה לכל העושים במלאכה ולכל המלווים
והתומכים את העשייה  -שנה של שיתוף פעולה ושמחת עבודה.
לפרטים :ביה"ס נטע ארז ע"ש יאנוש קורצ'אק.08 - 64116690 ,
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איתי אבירם

תודה
תודה לחברי ועד הכפר:
ליו"ר אבנר יהודאי ,לאבנר מימון ,ומוקי כהן
על העזרה הגדולה בנשיאה.
תודה על הנשיאה עד כה לגידי בראון שפרש מהועד מטעמים אישיים.
ולדודו זבידה שפרש מהועד עקב תפקיד בחו״ל ,בהצלחה בתפקיד החדש!

תודה לכל התורמים ולכל מי שעזר בהתרמה גם לכיסוי קייטנת עין-גב במבצע ״צוק איתן״,
במיוחד לאלה פרידריכס ,דב קרן-יער וכימיקלים לישראל
תודה לאסף יוגב שהעביר לצוות קורס עזרה ראשונה בהתנדבות,
וגם יוצא פעם בשבוע עם אחד החברים ללימוד שחייה בבריכה.
תודה להנהלת אקי״ם ישראל ויושבת ראש ועד ההורים הארצי שלמרות סדר יומם העמוס
ערכו ביקור להכרת הכפר .בעקבות רשמיהם מביקור זה אנו חווים את תמיכתם החשובה
בנושאים מגוונים.
תודה לאריה וולק על תרומת נחילי דבורים והתמיכה רבת השנים במכוורתנו הקטנטנה.
לאיתן ציון מנהל מכוורת יד מרדכי ,על תרומת שלושה נחילי דבורים.
לעו"ד יעקב דיין שממשיך להעניק לנו שירותים משפטיים בהתנדבות.
למשתלת שורשים על תרומת שתילי ירקות אורגניים לגן הירק שלנו.
לעודד בריברם על תרומת שתילי בטטות לגן הירק.
תודה לחברי מושב שדה ניצן ולאמנון פיפרברג על פירות ההדר העסיסיים!
תודה לצוות החשמלאים של כי"ל (ראו כתבה בעמוד .)22
תודה לנילי ברקאי יו"ר ועד ההורים על הלווי החם והרגיש והתומך לאורך כל הדרך.
תודה לוועד ההורים שגם השנה נתן למשפחות הכפר מנוי לקאונטרי קלאב הסמוך.
ותודה להנהלת הקאונטרי קלאב שבמשך שנים מאפשרת הסדר מיוחד במנויים של הכפר.
תודה לאנשים היקרים שאירחו ימי מכירה של מוצרי הכפר בביתם:
משפחת שרון ויונתן אורלי ממכבים ,משפחת גדי ודנה וולף מקיבוץ גבעת חיים
ומשפחת סדן מלכיש.
תודה לרות מוסימן שמתרימה כל שנה את ידידי בית אליהו למען הכפר לפרויקטים שונים,
(השנה מלאו לה )!86
תודה ליפה ומשה מנקין שתרמו גופי תאורה לכפר.
ותודה לצוות העובדים הצעירים שלנו
שבלעדיהם כפר רפאל לא יכול היה להתממש! (ראו בעמוד )20

תודה
ושנה טובה ומבורכת!
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