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קוראים יקרים,
לתנועה  לעבודה,  ופנאי,  לתרבות  הקדשנו  הקודמים  העלונים  את 
ולבעלי החיים בכפר. את העלון השנה אנו מקדישים למרכיב סמוי 

יותר בחיי הכפר, אך חיוני מאד – לזמן.
עם  במודע  לעבוד  מנסים  אנו  לטובתנו.  פועל  הזמן  רפאל  בכפר 
'פעימת' הזמן, המקצבים והביטויים המגוונים שלו כדי להביא מרפא 
וצמיחה בחיי היומיום שלנו. בתרבות של ימינו, שאנו מורגלים בה 
לקבל את מבוקשנו בלחיצת כפתור, ההתייחסות לתהליכים והעבודה 
ארוכת הטווח למימוש פוטנציאל של בני אדם אינן מובנות מאליהן. 
לזמן בכפר אופי מיוחד, ויעידו על כך אנשי הצוות הצעירים שאומרים 
"היום חולף לאט, אבל איך שהשבוע רץ...". לכל שעה ביום אופי 
שונה, לכל יום בשבוע צבע אחר, לכל חודש שיר אחר ב"שיר-בוקר", 
בכל שנה אנשי צוות חדשים ונושא אחר ללימוד השנתי, ובכל זאת 

מתכוונים שהכל יתחבר לזרימה שנושאת אותנו קדימה.
אבל לא בקו ישר. "קו הזמן" של פייסבוק או הספרות בשעון הדיגיטלי מסתירים את טבעו האמתי 
של הזמן – מעגלים ופעימות. מחוגי "השעון האנלוגי" )אולי כי התנועה שלו היא אנלוגיה לתנועת 
הזמן?( מציירים מעגלים בגדלים ובמהירויות שונות, נעים יחד בתואם ומצביעים למרחב. כך גם 
בכפר שלנו אנו נעים במקצבים שונים, מנסים לכוון את המחוגים שלנו ולמלא את הזמן בפעילות. 
את הנטייה של כולנו לשקוע בעבר ולמהר לעתיד אנו מנסים להחליף בתקתוק עדין: עכשיו, עכשיו, 

עכשיו...
ואם כבר עוסקים בזמן – חלף זמן רב מאז העלון הקודם, ובעלון הזה תמצאו גם עדכונים על 
הנעשה בכפר: פרידה מעודד בר סנה ז"ל, זקן הכפר שהלך לעולמו בגיל 81, ולהבדיל, קליטת 
הורי  להיות  וארנון שסיימו  חברים חדשים. אנטיה 
בית אחרי 36 שנה והחלפתם על ידי משפחה חדשה 
– משפחת ליפשיץ. וגם, אחרי 40 שנה החלטנו לשנות 
"כפר  עכשיו  נקראת  והיא  שלנו  העמותה  שם  את 
א", שם שמצאנו יותר הולם את  רפאל קהילת ַמְרּפֵ

ההתכוונות שלנו.
מקווים שתמצאו את הזמן לקרוא, ובברכת קריאה 

נעימה!
כל תושבי הכפר

העיקר הבריאות
כולנו רוצים להיות בריאים ושהיקרים לנו יהיו בריאים. ועם 
זאת בדרך כלל איננו מקדישים מחשבה לשאלה מה זו בעצם 
בריאות. בחברה המערבית אנו מנסים להימנע ממצבי מחלה 
כי בריאות נתפסת פשוט כניגוד של חולי. אולי אפילו יש לנו 
דימוי של בריאות מושלמת וקבועה וכל נפילה מהדימוי הזה 
נתפסת כתקלה מצערת. וכל זאת למרות שהמציאות מראה 

לנו שהמחלה, ובמחילה, גם המוות, בלתי נמנעים.
נוכל  והמחלה  יותר של הבריאות  אם נחפש תיאור מוצלח 
להציע דימוי של בריאות כתנועת מטוטלת בין שני קטבים 

של מחלה: בין חום לקור, רכות וקושי, שלשול ועצירות וכו'. 
ביניהם  ותנועה  מחלה,  מצבי  הם  הקיצון  במצבי  הימצאות 
לנו  יותר בריא. הדגם הזה מאפשר  מהמרכז מאפיינת מצב 
מתמשך  וכחיפוש  כתנועה  והמחלה  הבריאות  את  לראות 
מתהליך  כחלק  המחלה  את  גם  לראות  ומאפשר  איזון,  של 

הבריאות.
אך גם דימוי זה מעלה שאלה: האם בריאות היא רק תנועה 
הלוך ושוב וחיפוש של איזון בין קטבים של מחלה? נעצור 
ללכת:  ללמוד  המנסה  שנה  גיל  סביב  בפעוט  ונתבונן  רגע 

בשער: שעון שמש אנושי בצמיחה -
גן הירק ממעוף הציפור.
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יוצא  אחת,  רגל  מרים  הבטוח,  המשען  את  עוזב  הפעוט 
מאיזון, ומניח את הרגל בחזרה. אבל הוא לא מסתפק בזה, 
אליו.  ושב  יוצא מאיזון  ושוב  רגלו השנייה  אלא מרים את 
ואולי הוא אפילו נופל, אך זה לא מרפה את ידיו )ורגליו...( 
והוא קם ומנסה שוב, בנחישות ובשמחה. הוא מתחיל ללכת. 

הזו  ההתרחשות  את  שראה  מי  כל 
יכול להיזכר בפלא הזה ביראת כבוד.

אפשר  מהפעוט?  ללמוד  נוכל  ומה 
להתקדם,  כדי  ללכת,  שכדי  לראות 
ולחזור  מאיזון  לצאת  צריכים  אנו 
אנו  כמבוגרים  גם  חליפות.  אליו 
מאיזון  יציאה  ידי  על  מתקדמים 
וחזרה אליו. האם יכול להיות שמצבי 
החולי, הקושי והיציאה מאיזון הינם 
שלנו?  בהתקדמות  צעדים  בעצם 
הבריאות  את  לראות  אפשר  והאם 
לא רק כתנועת מטוטלת לחיפוש של 
קדימה  כתנועה  בעיקר  אלא  איזון 

של התפתחות וצמיחה?
בשלב זה נזמין לתוך השאלות האלה 

את החברים היקרים שלנו מכפר רפאל. לפי תפיסת הבריאות 
מוגדרים  להיות  סיכוי  שום  להם  אין  ה'סטטית-אידאלית' 
כבריאים. אבל אם נראה את הקשיים של החברים כצעדים 
את  מצבם,  עם  שלהם  האצילית  ההתמודדות  את  קדימה, 
לומר  נוכל  חייהם,  של  האתגר  בתוך  עושים  שהם  הדרך 

שבמובן עמוק הם אינם פחות בריאים מכל אדם אחר.

דופק החיים
שעולים  בדימויים  בחיים?  ויציבות  בטחון  לנו  נותן  מה 
מהמילים בטחון ויציבות נוכל לראות אולי משהו חזק, קשה 
וחסר תנועה. אך האם הימצאות במצב סטטי באמת נותנת 

לנו בטחון?

תנועת  בוכה,  כשתינוק  מהתינוקות:  נלמד  בואו   – שוב 
את  סטטית.  עמידה  מאשר  יותר  אותו  תרגיע  קלה  ערסול 
וערות,  שינה  של  סדירים  משינויים  יקבל  הוא  הביטחון 
ואוהבות  פנים מוכרות  יחד עם  והחלפת חיתולים,  האכלה 

וסביבה מוכרת.
גם אנו כאנשים בוגרים יוצרים לעצמנו 
בטחון ויציבות באופן דומה. בפעימות 
שינה  ומנוחה,  עבודה  של  ומחזורים 
מספק  הפיזי  גופנו  גם  וכו'.  וערות 
בעזרת מקצבי  הזה  לנו את הביטחון 
מחזורי  העיכול,  הדופק,  הנשימה, 
וכו'. כל המקצבים הללו,  ההורמונים 
המתנגנים יחדיו כמו במוזיקה, יוצרים 
יכולים  אנו  שממנו  ויציב  חי  בסיס 
ולעמוד  העולם  את  ולפגוש  לצאת 
כל  עמו  שמביא  המשתנים  באתגרים 
יום. אם אחד מהתהליכים המחזוריים 
תעלם   – סדיר  להיות  יחדל  הללו 
ונתקשה  שלנו  הביטחון  תחושת  גם 

להמשיך ולתפקד.
את חווית היציבות המחזורית הזאת שמתרחשת כמו מעצמה 
בגוף האדם אנו מנסים ליצור באורגניזם של הקהילה שלנו. 
בזכות המקצבים החוזרים ונשנים שאנו יוצרים בכפר יותר 
לקראתנו  שבאים  וההפתעות  האתגרים  עם   להתמודד  קל 
טיולים  האוויר,  ומזג  הטבע  הזולת,  עם  מפגשים  יום:  מדי 
הגוף  ממקצבי  בשונה  אך  ועוד.  רוח  מצבי  לעיר,  ויציאות 
האלה  המקצבים  יצירת  מעצמם,  כמו  שמתרחשים  הפיזי 

בקהילה שלנו דורשת תודעה, התכוונות ומאמץ.

מאיזון  היציאה  את  לשנות  ללמוד  לנו  עוזרת  השגרה  כך 
לצעדים קדימה.

גל לוי

כדי  ללכת,  שכדי  לראות  אפשר 
לצאת  צריכים  אנו  להתקדם, 
גם  חליפות.  אליו  ולחזור  מאיזון 
ידי  על  מתקדמים  אנו  כמבוגרים 
האם  אליו.  וחזרה  מאיזון  יציאה 
להיות שמצבי החולי, הקושי  יכול 
בעצם  הינם  מאיזון  והיציאה 
והאם  שלנו?  בהתקדמות  צעדים 
אפשר לראות את הבריאות לא רק 
כתנועת מטוטלת לחיפוש של איזון 
של  קדימה  כתנועה  בעיקר  אלא 

התפתחות וצמיחה?
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אדם הנכנס לראשונה לכפר יתרשם מן המרחב שטוף הירוק 
והעצים המושרשים עמוק. אדם שישהה כמה ימים בכפרנו 
יתרשם ממקצב היום הפועם המלא בפרטים, ובחדוות החיים 
המסייעת לנו להשריש בריאות בחיינו. יממה בכפר מתנגנת 

במבנה שחוזר על עצמו ומוכר היטב כבר לכולנו:
נעימה של כלי נגינה או ברכה שקטה של בוקר טוב פותחת 
את יומם של החברים. זהו זמן אישי להתנער מקורי השינה 
ולהתארגן לקראת יום חדש. ברקע מתנגנת מוסיקה שמרמזת 
הבית,  בהרכב  ייחודי  ותפקיד  מקום  אחד  לכל  כי  היא  גם 
לשעת  קבועות  ומשימות  התארגנות  צורת  יש  חבר  לכל 
שטיחים,  ניעור  החדרים,  בניקיון  שעוזרים  ישנם  הבוקר: 
ניקיון מדפים. אחרים מארגנים את ארוחת הבוקר במטבח. 
לכל בית יש אחראי קבוע לפינוי זבל וקומפוסט. יש כאלה 
שמתאמנים על מכשיר הליכה בפטיו ויש שצועדים מסביב 
מתגבר  ההתעוררות  לפני  הדק  השקט  וכך  המרכזי.  לדשא 

לזמזום העמל של תחילת היום. 
כך  ולברכה,  נותנים מקום לשקט  אנו  מן המעברים  ברבים 
שהחברים יוכלו לחוש ולהבין את השינוי והמעבר שמתרחש. 
סעודה,  לזמן  בוקר  והתארגנות  מניקיון  המעבר  לדוגמה, 
המעבר בין הימצאות בחדר האישי לבין הישיבה בחדר האוכל 
קריאת  "הכוורת" מחליפה עתה  זמזום  ועוד. את  הקבוצתי 
מלווה  שבוע,  או  יום  אותו  של  לייחודו  שקשורה  פיסקה 

בברכה על המזון, כשמתכנסים מסביב לשולחן יחדיו בחדר 
האוכל. אנו משתדלים לכוון את תשומת הלב לאוכל שאוכלים 
וללעיסה טובה ונכונה. הישיבה סביב שולחן מפגישה עיניים 
שאולי עוד לא אמרו בוקר טוב, מאפשרת מבט יותר שקט 
ומעמיק זה אל זה, בין החברים, הצוות הצעיר והורי הבית. 
מתחיל   ושוב  המזון  על  תודה  ברכת  מסכמת  הארוחה  את 
חדר  וניקוי  התארגנות  של  ומתגבר(  ההולך  )צליל  קרשנדו 
האוכל והמטבח, צחצוחי שינים, התארגנות ליציאה מהבית. 
ולסלון,  לחדר-האוכל  האישי  מהחדר  עברנו  ההשכמה  עם 
לאולם  בדרך   - הקהילתי  לחלל  הבית  מן  עוברים  אנו  כעת 

ולבתי המלאכה. 
כל בוקר לקראת 9:00 מתכנסת באולם כל הקהילה; החברים, 
העובדים והורי הבית, כדי לפתוח יחד את היום בברכה ובשיר 
שמבטא את ייחודם של החודש והעונה. אז אנו גם מספרים 
על דברים מיוחדים שיתקיימו באותו יום או מברכים אדם 
אל  שלנו  התודעה  את  מרחיבים  ובכך  הולדתו  יום  לרגל 
מעבר למה שקורה רק לנו אישית או בבית שלנו. אנו נכנסים 
לאולם בשקט, כל אחד במקצב ובהילוך שלו. גם כאן נפגשות 
העיניים במבט שקט ומעמיק יותר. את ההתכנסות באולם 
ומאחלים  ידיים  כשאוחזים  החדש  היום  בברכת  מסיימים  
כאן  כבר  חדש  שיום  לכך  האחרון  הסימן  זהו  טוב".  "בוקר 

ואנו לגמרי מוכנים לקראתו.

מקצבי היומיום
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הבתים שקטים עכשיו, החדרים ריקים. כולם כבר עסוקים 
ועמלים בחקלאות, בגן הירק, בנוי, במטבחים ובבתי המלאכה 
השונים. כאן אנו פוגשים באנשים שונים מאלה שאנו חיים 

איתם בבית.  כל חבר מכוון לעבודה 
שמשלימה את צרכיו. ישנם חברים 
באיסוף  בחקלאות  במרץ  העובדים 
מריצות.  והסעת  ענפים  עלים, 
בשקט  עמלים  אחרים  חברים 
ובריכוז רב מעל נול שמתוח בו שתי 
חברים  שטיח,  או  שולחן  מפת  של 
במרפסת  כביסה  תולים  נוספים 
יכולתו  לפי  אחד  כל  המכבסה.  של 
מעמיקה  לחשיבה  בהתאם  וצורכו, 
הפדגוגית  והוועדה  הבית  הורי  של 

של הכפר.
לארוחת  עוצרים  הבוקר  במהלך 
עשר קלה, עבור החקלאים ועובדי גן 

הירק והנוי זו הזדמנות לשבת ולנוח מעט. ואילו לעובדי בתי 
לשמש  לצאת  הזדמנות  זו  מבנה  בתוך  שעובדים  המלאכה 
הנעימה ולחלץ עצמות לצליל פכפוך המים ב"גן רות" )לזכר 
רות מוסימן, מייסדת מעון בית אליהו שממנו התפתח כפר 
של  ועיכול  התחדשות  נשימה,  מאפשרת  ההפסקה  רפאל(. 
העבודה. זה דבר נחוץ כיוון שהעבודה מפגישה כל אחד עם 
אתגר אישי ודורשת ריכוז וגיוס של הנפש. בהפסקה מרפים 
הבוקר.  של  השני  החלק  לקראת  כוחות  ומחדשים  מזה 
במהלך הבוקר יוצאים החברים לפעילויות ותרפיות אישיות 

או קבוצתיות ולאחריהן חוזרים שוב לעבודה.
התיאבון מתחיל להתגבר לקראת 12, זה סימן שתיכף מסדרים 
את הכיסאות, מנקים את הרצפה ויוצאים חזרה אל הבתים, 
מתאספים  מוכנים  וכשכולם  האישי,  והמרחב  החדר  אל 

מסביב לשולחן ומברכים על המזון בשירה או בדיבור.
חוויות,  הבוקר,  סיפורי  מתנקזים  הצהרים  ארוחת  אל 

שמחות או תסכולים, בשיחה ערה עם הורי הבית והעובדים. 
גם חוויות מהתרפיה בציור או הרכיבה הטיפולית, מה קרה 

בסיפור ששמענו בסמינר חברים ומה עשו בפיזיותרפיה. 
ואיתה,  מורגשת  כבר  העייפות 
על  מודים  אנו  במנוחה.  הצורך 
המזון ומפנים את השולחן. מקצתנו 
ובניקיון  כלים  בשטיפת  עסוקים 
חדר האוכל והחברים העייפים יותר 
למנוחה.  להתארגן  נכנסים  כבר 
לפי  אחד  כל  צהריים  במנוחת 
צורכו: יש שישנים כל זמן המנוחה 
בחדרם ויש שיושבים בסלון לשמוע 
למועדון  יוצאים  ואחר-כך  מוסיקה 
מחוץ  ומעניין  יצירתי  צהרים 
לבית. שקט יורד על הכפר. כשילדי 
המשפחות חוזרים מהגנים או מבתי 
הספר אפשר  לשמוע ציוץ ציפורים 
זו  הדשא.  על  ועובדים  ילדים  של  שקטים  פטפוט  וקולות 

מנגינה אחרת ממנגינת הבוקר ויפה לא פחות.
ממועדון  כששבים  או  מהמנוחה  כשקמים  אחה"צ,  בארבע 
עוגה  או  מתוק  פרי  התחלה.  של  שוב תחושה  יש  הצהרים 
ביתית, משקה חרובים חמים או תה צמחים לארוחת ארבע, 
חברים  ישנם  היום.  של  השני  לחלקו  מוכנים  אנו  והנה 
הגיוון  כי   - שונים  מלאכה  בבתי  הצהרים  אחר  שעובדים 
מיטיב עמם ומתאים לאיכות שעת אחר הצהרים. לדוגמה, 
עובדת  הצהריים  ואחר  במטבח  מבשלת  שבבוקר  חברה 
בבית המלאכה למחזור נייר. ישנה גם חברה שבבוקר עובדת 
במכבסה - בית מלאכה דינאמי וחברתי ואילו אחר הצהריים 

עובדת בבית המלאכה לאריגה, שמצריך ריכוז ושקט. 
אחר הצהרים עובדים כשעה וחצי, אם צריך מסיימים מטלות 
מן הבוקר ומכינים חומרים ליום המחרת. המבט כבר פונה אל 
שקיעת השמש, אל הערב. ההליכה בשבילים בתום העבודה 

היא  שהשגרה  מראים  בכפר  החיים 
מעין ּבד ציור שעליו מצייר כל אדם 
ומוצא  האישיים,  חייו  תמונת  את 
של  הרחבה  בתמונה  מקומו  את 
נבדלים  אך  דומים  הימים  הקהילה. 
זו  השונות  מנגינות  כמו  מזה  זה 
מולחן  והנה  ליום  מצטרף  יום  מזו. 
בעת  ובה  לקודמו  דומה  שבוע,  לו 
לחודש,  מצטרפים  הם  ממנו.  שונה 
שגרה  מלאי  קהילה  לחיי  לשנה, 
ושינה,  ערות  בין  הפועמים  ושינוי 
ברוכה. בעשייה  לעונה,  עונה  בין 
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שונה מזו שבבוקר, פחות ממהרת, פחות נחושה. המבט 
מופנה גם אל השמיים, ואל השמש השוקעת ויש תחושת 
סיפוק מעמל היום וֵפרותיו: עובדי גן הירק על שמילאו 
המלאכה  בית  עובדי  היום,  בתנובת  הקירור  חדר  את 
לנרות על שהכינו שעווה להמסה וייבשו פרחים לקשט 
לנקות  שסיימו  על  המאפיה  אנשי  חדשים,  נרות  בהם 
את המאפיה ולחלק לחם טרי, שניחוחו ממלא את הכפר 

כולו.
הגיע הזמן לחזור לבתים, לפשוט בגדי עבודה, להתקלח 
ולעטות בגדי ערב יפים, לעשות תסרוקת יפה או לענוד  
ממלא  הסבון  וריח  זורמים  המים  צמיד.  או  שרשרת 
החרוץ  העובדים  צוות  במקביל  הבית.  מסדרונות  את 
והחברים מתקינים ארוחת ערב של לחם טרי וממרחים 
מוזיקה  לעונה.  בהתאם  מרק  או  ירקות  סלט  בריאים, 
יושבים עם ירחון או ספר ביחד, יש  מתנגנת מהסלון, 
שיושבים על ספסל בחוץ ומדברים עם עוברים ושבים. 
זהו זמן חברה ופנאי ללא מטלות. ולאחר ארוחת הערב  
ערב  לפעילות  אחד  כל  יוצא  שאחריה  וההתארגנות 
שנבחרה בתחילת השנה מתוך 3 פעילויות שונות בכל 
וגם  יש שאוהבים לשחק משחקי ספורט במגרש  ערב. 
מסוגלים לכך, יש שמעדיפים לשמוע סיפור בהמשכים 
ולצייר את התמונות שעולות בצבעי מים, יש שמחכים 
בסיסיות  מילים  ללמוד  שנהנים  ויש  בחמר  לפיסול 
לפגוש  הזדמנות  מספקות  הערב  פעילויות  בערבית. 
אנשים שלא פגשנו בבית-המלאכה או בבית, וכך לאורך 

היום הקהילה שלנו נפגשת בהרכבים שונים.
לילה,  בברכת  במעגל  מסיימים  הערב  פעילות  את 
מעט  יותר,  שקטים  מעט  הבתים,  אל  חזרה  יוצאים 
מכונסים יותר פנימה אל תוך עצמנו, בעולמנו הפנימי. 

מעניקות  בתוכן,  נפשנו  את  ממלאות  הערב  פעילויות 
או  היצירה  מעולם  וצליל  צבע  מלאות  חיים  חוויות 
המשחק החברתי. עם חוויות אלה אנו מגיעים אל סלון 
הקבוצה לכוס תה אחרונה, או היישר אל החדר האישי, 
מחליפים מילים אחרונות על היום שהיה, מדליקים אור 
את  ולשינה, שמחדשת  החלומות  לעולם  ונודדים  קטן 

הכוחות ומחזירה אותנו רעננים ומוכנים ליום החדש.
ולכל  השבועי,  המקצב  עוטף  בכפר  היומי  המקצב  את 
יום האופי המיוחד שלו, למשל: ביום ראשון יש עיצוב 
לסמינר  מחכים  שני  ביום  ענבל.  עם  ודרמה  דיבור 
זמן  ויש  ערב  פעילויות  אין  יום שלישי  בערב  ולפיצה. 
רביעי  ביום  לחוד.  או  ביחד  מיוחדים  דברים  לעשות 
שמסביבם.  בנוי  או  בבתים  הצהריים  אחרי  עובדים 
ביום חמישי יש תזמורת ומקהלה. ביום שישי – חלות 
פנאי,  לפעילויות  זמן  יש  בשבת  שבת.  וקבלת  לבנות 
להתאספות על הדשא עם גיטרה, חומרי יצירה, ספרים 
או צלחת מעופפת. הפעילויות החוזרות במהלך השבוע 
עוזרות לנו להתמצא בזמן ומעניקות לנו בטחון ושקט.

אך  כשלילית,  להיתפס  עשויה  שגרה  המילה  בימינו 
החיים בכפר מראים שהשגרה היא מעין ּבד ציור שעליו 
ומוצא את  חייו האישיים,  כל אדם את תמונת  מצייר 
מקומו בתמונה הרחבה של הקהילה. אף שסדר הימים 
הימים  מוזיקלי,  מקצב  כמו  בקביעות,  עצמו  על  חוזר 
נבדלים זה מזה כמו מנגינות השונות זו מזו. יום מצטרף 
בעת  ובה  לקודמו  דומה  שבוע,  לו  מולחן  והנה  ליום 
שונה ממנו. הם מצטרפים לחודש, לשנה, לחיי קהילה 
מלאי שגרה ושינוי הפועמים בין ערות ושינה, בין עונה 

לעונה, בעשייה ברוכה.
מור שגיא
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גם  ואפשר  ומלואו",  עולם  הוא  אדם  ש"כל  אומרים 
לחוש באמיתותה של האמירה הזאת. ואם רוצים לתת 
את  לחפש  גם  אולי  אפשר  הזה,  למשפט  ממשי  תוכן 

הקשר בינינו לבין תנועות גרמי השמים. 
שתי  נבחן  אבל  מורכבת,  לאסטרנומיה  ניכנס  לא 
תנועות פשוטות שנובעות מהיחס בין השמש ותנועת 
של  החיים  במקצבי  מהדהדות  אלה  תנועות  האדמה. 
כולנו והתאמת מקצבי החיים שלנו אליהן יכולה לתרום 

לבריאותנו.

יום לילה: ערות ושינה
ולישון  ערים  להיות  שעלינו  מאליו  לנו  מובן  אולי 
חליפות, אבל גם מחקרים מגלים קשר בין מקצב שינה 
וערות שמתואם עם השמש לבין מצב הבריאות שלנו. 
כולנו ודאי מכירים את תחושת חוסר הבריאות כשאנו 
נאלצים להיות ערים בלילה ולישון ביום. תהליכי החיים 
שלנו, מצב התודעה שלנו, הפרשת ההורמונים, כל אלה 
מסיבוב  שנוצר  והלילה,  היום  מקצב  עם  מסונכרנים 

כדור הארץ על צירו.

אביב-קיץ-סתיו-חורף: נשימת העונות
בשל נטיית ציר כדור הארץ בכ-24 מעלות לעומת מישור 
הקפתו את השמש מתארכות ומתקצרות שעות האור 
ויוצר  ובעקבותיהן משתנה מזג האוויר  במחזור שנתי, 
את חילופי העונות. ביטויים שגורים מצביעים על הקשר 
בין מזג האוויר לחיי הנפש: "האטמוספירה בחדר", "מצב 
גם  קושרים  מחקרים  וכדומה.  רגשות"  "סערת  הרוח", 
בין חילופי העונות למצבים נפשיים שונים, ומצביעים 

על החמרה במצבי מחלת נפש בעונות מסוימות.

אינסוף בשמים – תופעת הַאַנֶלָמה
השנה?  במהלך  בשמיים  השמש  מציירת  מסלול  איזה 
יותר ובמרכז  גבוהה  הגיוני לחשוב שאם בקיץ השמש 
)בחצי  דרומה  ונוטה  יותר  נמוכה  ובחורף  השמים, 
הכדור הצפוני(, היא כמו מציירת קו אלכסוני שמסמן 
אם  ההפתעה,  למרבה  אבל,  השנתי.  מסלולה  את 
בשעה  האופק  קו  את  שבוע  מדי  ונצלם  ניסוי  נערוך 
בשעות  מערב  לכוון  )למשל  אליו  מתקרבת  שהשמש 
אחר הצהריים(, ונניח את כל 52 התמונות זו על זו, לא 
נקבל קו כי אם מסלול בצורה של 8 אלכסוני, הסמל של 

האינסוף! )ראו תמונה למעלה(
והיא  אנלמה  נקראת  הזאת  האסטרונומית  התופעה 
התגלתה במערב במאה התשע-עשרה. הסבר אסטרונומי 
ומתמטי מלא תוכלו למצוא ברשת, אבל אפשר להתבונן 

שאנו  נניח  יצירתי.  באופן  גם  הזאת  המיוחדת  בצורה 
מתחילים ללכת על הצד העליון החיצוני של ה-8 ביום 
הארוך ביותר )22 ביוני(, ונעים עם מסלול השמש. בסתיו 
'פנימה'.  וניכנס  ונחצה את הקו השני  נרד עם השמש 
אם נמשיך נגיע לעקומה התחתונה ביום הקצר ביותר 
)21 בדצמבר( ואז נשוב ונעלה לקראת האביב ושוב נצא 

'החוצה'.
במובן מסוים זהו איור המצויר בשמים למסע שהנפש 
עורכת במהלך השנה: בקיץ אנו 'בחוץ', בטבע, בתנועה, 
אחרי  בחורף,  'פנימה';  להיאסף  מתחילים  הסתיו  עם 
במסע  מתחילים  הפנימית,  הלהבה  את  שמציתים 

האביבי החוצה, חזרה אל עולם. עוד – בכתבה הבאה.

גל לוי

זמן הכוכבים
השתקפות מקצבים בחיי האדם 

בתנועת גרמי השמים
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מאפשרים  החגים  חגים.  אוהבים  אנחנו  רפאל  בכפר 
לכל תושבי הכפר לחוש יחד בדופק הזמן, ולהיזכר במה 
שמחבר אותנו זה לזה ובקשר שלנו לעולם. ננסה לשתף 

אתכם בקצרה בתפיסת החגים בכפר:
מהמקצבים  להתנתק  בקלות  יכול  זמננו  בן  האדם 
ערים  ולהיות  אור  להדליק  יכולים  אנו  העולמיים. 
בלילה, להדליק מזגן ולהצטנן בקיץ; אנו יכולים לחוות 
לפוטנציאל  ולהירדם  ושטוח,  קווי  באופן  השנה  את 
הטמון בחילופי העונות. בתקופה הפרה-היסטורית היה 
האדם מחובר לשלם באופן טבעי וחש עצמו בלתי נפרד 
מהטבע  האדם  התרחק  בהדרגה  ומהעולם.  מהשבט 
ומהחיבור לשלם עד כדי כך שהוא גורם נזק לסביבתו. כך 
גם התרחקנו זה מזה והתפתח הניכור המוכר של ימינו.  
ההתכוונות בעיצוב החגים בכפר רפאל אינה חזרה לאחור 
לעבר  קדימה  צעידה  אם  כי  המערות,  אנשי  לתקופת 
ואחריות  והעולם מתוך הבנה  קשר מחודש עם הטבע 
וחופשית. ערה  פעילות  מתוך  לזולת  מחודש  וחיבור 

המילה חגים מזכירה לנו שאנו חגים במעגל סביב השנה. 
בזמן שאנו חגים סביב לשמש במהלך השנה מתרחשים 
ומזג  והחושך  האור  בשעות  בטבע,  שינויים  שינויים: 
במהלך  מסע  שעורכת  האדם  בנפש  ושינויים  האוויר 
כנקודות  החגים  את  לראות  מנסים  אנו  בכפר  השנה. 

שיא או נקודות מפנה במסע השנתי שלנו.

אפשר גם לתאר את החגים כרגעים 
חיבור  השנה:  במהלך  חיבור  של 
הנפש שלנו  לחיי  לטבע,  למסורת, 

ואדם לאדם.

 חיבור למסורות –  תרבות
ע"י חכמים  רבות של שנים  לפני מאות  נקבעו  החגים 
שהיו מחוברים גם למהלך הטבע, גם לנפש האדם וגם 
לשלמות ההוויה. התכנים העמוקים של החגים מונחים 
לפנינו ומזמינים אותנו להתחבר אליהם ולקשור אותם 
ניסיון להחיות  להווה. אנו שואבים מן המסורות, תוך 
החוכמה  את  להבין  נקבעו,  הן  מדוע  ולהבין  אותן 
והכלל-אנושי. האוניברסלי  על  בדגש  שבהן,  העתיקה 

חיבור  לטבע - חילופי  
העונות, ולחיי הנפש שלנו

הלך- ועמו  השנה,  במהלך  משתנה  שסביבנו  העולם 
השנה:  מהלך  אחרי  בקצרה  נעקוב  שלנו.  הנפש 
העלים  מתקרר,  והאוויר  ודועך  הולך  האור  בסתיו 
הקיץ  מטיולי  נאספים  ואנו  בא  הנחליאלי  נושרים, 
מעשי  את  אוספים  הלימודים,  ספסל  אל  הים  וחוף 
לעצמנו:  להתעורר  ומתחילים  הסתיו  לאסמי  הקיץ 
אנו  בסתיו  סתיו.  בהרהורי  מתחלפת  הקיץ  שמחת 
מחודשת  להתחלה  לאומץ,  נפש,  לחשבון  נקראים 
זקופה של המאזניים השוקלות  לנשיאה  מתוך עצמנו, 
הסתיו  חגי  ומעשינו.  רגשותינו  מחשבותינו,  את 
מסייעים לנו בתהליך הלא פשוט של החזרה אל עצמנו.

ואנו  גובר,  הקור  לשיאה,  מגיעה  החשיכה  בחורף 
פונה  שבחוץ  החושך  מול  אל  הביתה.  פנימה,  נכנסים 
החורף  חגי  בפנים.  האור  את  לחפש  האדם  נפש 
מוארים באור נרות ומצביעים על הנס של האור שנולד 
וללמוד,  להתרכז  ביכולתנו  בחורף  החשיכה.  בשיא 
עמוק.  בנו  הטמון  הפוטנציאל  את  ולזהות  להתעורר 
בצבע  חדשים,  בחיים  העולם  את  ממלא  האביב 
עוטים  בחורף  ושלדיים  חשופים  שהיו  העצים  וצליל. 
מהי  לנו  מראים  הזחלים  רעננים.  ועלים  פרחים  עתה 
השתנות אמתית בהגיחם מהגולם כפרפרים צבעוניים. 
האביב  חגי  התחיות.  החוצה,  פריצה  חווה  הנפש 
למסע  לצאת  לחירות,  מעבדות  לצאת  לנו  עוזרים 
בחורף. בנו  שניצת  את  מעצמנו  לו  ולהעניק  בעולם 

האור הבוהק וחום הקיץ מעבירים את הדגש אל עולם 
לשחות,  לטייל,  לנוע,  אותנו  מזמין  הקיץ  החושים. 
לטעום ולהתנסות. החשיבה מתעמעמת בעוד החושים 
והתנועה מובילים אותנו כמו בחלום. לא במקרה נקבע 
החופש הגדול בקיץ. בקיץ אנו נקראים לנוע בהרמוניה, 
לפעול בתואם עם העולם, לחוות ולהעשיר את החושים.

אם לצייר את המסע לא כמעגל, אלא כנשימה גדולה: 

חגים במעגל השינוי
מדוע בעצם אנו חוגגים חגים? 

אפשר לחשוב על תשובות רבות: כי יש מסורת כדי לשבור את השגרה, כדי להיזכר 
מאכלים  ולאכול  המשפחה  עם  להיפגש  בשביל  וכמובן  היסטוריים,  במאורעות 

טעימים. אך אולי יש  סיבות נוספות? 
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עבודה קבוצתית על "הסיפור שאינו נגמר"

בסתיו  בחוץ.  בקיץ  'בפנים',  יותר  פעיל  אני  בחורף 
מ'בפנים'  פונה  אני  ובאביב  'פנימה',  מהחוץ  פונה  אני 
החוצה. הלך-הנפש משתנה באופן טבעי במהלך השנה, 
אך בכל עונה אנו נקראים לפעילות שונה, בכל עונה אנו 
תאפשר  מכוונת  פעילות  רק  אחרת.  למשימה  נקראים 
לנו כיחידים וכקהילה לטפס ב'מדרגות הלולייניות' של 

השנה.
במזון  אותו  ומלווים  המשתנה  בטבע  מתבוננים  אנו 
המתאים לנפש, והחיבור לטבע מעניק לחברים ביטחון 
עצמם.  ועם  העולם  עם  ואמתי  מפרה  ומפגש  ושקט 
העולם  עם  בתואם  לצמוח  לנו  מאפשרים  החגים 
לא  הנכונה,  בצורה  אליהם  מתכוונים  אנו  אם  ואולי, 
מתרחבת  ספירלית  בתנועה  אלא  במעגלים  לחוג  רק 
את  ומכיר  כן  ער,  יותר  קצת  אני  שנה  כל  וצומחת: 
עצמי בסתיו, כל שנה אני מוצא יותר אור בחשיכה של 
באביב,  ומעניק  אוהב  יותר  קצת  אני  שנה  כל  החורף. 
בקיץ.  העולם  עם  בתואם  יותר  פועל  אני  שנה  כל 
לאט... לאט  מתקדם  ממושך,  התהליך  כולנו  ואצל 

חיבור לזולת - קהילה
החגים הם הזדמנות לכל חברי הקהילה: חברים, צוות 
לפוטנציאל  יחד  להתעורר  וילדים  משפחות  צעיר, 
מזכירים  החגים  העונות.  בחילופי  שיש  הצמיחה 
לזה,  זה  קשורים  ושאנו  בדרך,  לבד  לא  שאנו  לנו 
אמתית  ששמחה  אומרים  בחסידות  לזה.  זה  עוזרים 
הכפר,  בחגי  שמחה  הרבה  יש  ואכן  ביחד.  רק  היא 
הקיץ  של  השמחה  מגוונים:  וצליל  צבע  לשמחה  אך 
הסתיו. או  האביב  החורף,  של  מהשמחה  שונה 

כדוגמה קטנה לחגים המיוחדים בכפר אביא את לימודי 
החברים  עם  יחד  לומדים  אנו  שבהם  שלנו,  החורף 
דמויות  עמים,  וסיפורי  מיתולוגיות  כמו  נושאים 
מהתנ"ך, סיפורים בעלי עומק כמו הנסיך הקטן או אגדת 
המקדש. לעומת זאת בחגיגת הקיץ אנו נהנים מהפירות 
של העבודה בכפר, משתתפים בהצגה, מופע אוריתמיה, 
או  ג'גלינג  במופע  וצופים  ביחד  רוקדים   – וכמובן 
אקרובטיקה שמכין הצוות הצעיר. בחורף – הצתת אור 

ההשראה וההבנה 
בלימוד  בפנים 
בקיץ  משותף; 
תנועה בהרמוניה 
בחוץ. ביחד, 

בכפר  החגים 
שמחה  רק  אינם 
אלא   רגעית, 
של  תהליך 
ממושכת  הכנה 
הצגה,  )הכנת 

סיפור(.  למידת  ציורים,  ריקוד,  צלליות,  תאטרון 
לחג  ולהגיע  בתכנים  להעמיק  מאפשר  כזה  תהליך 
כמובן  )ויש  המן  אוזן  או  לסופגנייה  לציפייה  כשמעבר 
גם את אלה...( יש חוויה מלאה ומעשירה שמזינה את 
בכפר  יוצרים  שאנו  החגים  המתאים.  בתוכן  הנפש 
מחברים אותנו למסורת, לטבע, לעצמנו  וזה לזה וכך 
והקהילתי.  האישי  הצמיחה  בתהליך  אותנו  נושאים 
בסידור התפילה וגם בקבלה מוזכרים ארבעה מלאכים 
היושבים סביב כס האל: מיכאל, גבריאל, רפאל ואוריאל. 
שבה  ועונה  ייחודיות,  תכונות  מהמלאכים  אחד  לכל 
התכונות הללו יכולות לבוא לביטוי בחיי האדם. מיכאל 
כנושא המאזניים הבוחנות וחרב החשיבה, עשוי לעורר 
הימים  מול  באומץ  ולעמוד  עצמנו  את  לבחון  אותנו 
גבריאל  הסתיו.  של  המתארכים  והלילות  המתקצרים 
עשוי לעזור לנו להתגבר על שיא החשיכה ולהצית בתוכנו 
את השלהבת הפנימית. רפאל עשוי לעזור לנו להרפות 
ולהירפא באביב, כשהכול פורח סביב )ושמו כשם הכפר 
שלנו!(. אוריאל עשוי לחבר אותנו עם עולם החושים, 
האור והתנועה ההרמונית של הקיץ. כל התכונות האלה 
ליקירינו  מאחלים  שאנו  תכונות  אנושיות,  תכונות  הן 
החברים ובוודאי גם היינו רוצים לפתח בעצמנו. תיאום 
עונות  מחזור  לבין  האלה  התכונות  על  העבודה  בין 
התפתחות  מעגל  ויוצר  אישית  לצמיחה  מסייע  השנה 
האדם. בנפש  ומהדהד  העולם,  ציר  על  הסובב  שלם 

גל לוי
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הזמן הוא כמו גלגל ענק...

עינב: בסתיו אני אוהבת עפיפונים, חג מיכאל

מרטין: עלים נושרים זה מוזיקה אני אוהב

אלכס: שירי סתיו באולם

טיראן: יש רימונים 

ספיר: אני שוקלת את המעשים הטובים והרעים, 

        אני מזל מאזניים

ארז: צמים באופניים ביום כיפור

אלון: סתיו – כי מתחיל שוב עיצוב דיבור עם ענבל

אפרים: מתחילות פעילויות ערב, יש סמינר

שאלנו את החברים מה העונה האהובה 
עליהם ומדוע, ורשמנו כמה מן התשובות 

שהם נתנו בהתלהבות:
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מורן: אני אוהבת בחורף להיכנס למיטה החמה

      להתכרבל

מרטין: אני אוהב חורף כי יש גשם

עדי: מעילים וצעיף

סמדר: יש חנוכה

אילן: מנגנים בלירה בגן אור

תקווה: טיול פנסים

עדי: למדנו על הסיפור שאינו נגמר

מרטין: למדנו על רוסיה

ספיר: למדנו על הודו

עומרן: אני אוהב חורף, כי נעים כשקר

קרן: יש אורתימיה

ספיר: בט"ו בשבט יש פירות יבשים והבית קבוצתי 

       באים לבקר

מרטין: אני אוהב בפורים הצגות, תחפושות

אילן: הייתי פיל

עינב: אני הכי אוהבת אביב כי יש פרחים 

       והכל כזה חדש, ובאביב יש טיול כלניות!

סמדר: היינו בטיול ליד בית שמש 

ספיר: וגם ביער המלאכים

חיים פנקס: פרחים

רונית: לראות רקפת

סופי: השקדייה פורחת

עדי: יש יומהולדת לכפר, יש נרות על הדשא

מרטין: יש פסח, מצות

שרה: אני הכי אוהבת אביב
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רמי: בקיץ השמש מחממת
דפנה: אני אוהבת בקיץ לשחות בבריכה

תקווה: בקיץ הולכים לים
ענת: נוסעים לאשקלון

עדי: קייטנה נופש 
ארז: יש באולינג, כדורסל

מרטין: יש ריקודי סרטים בדשא
סמדר: פוגשים את העובדים החדשים

אופיר: יש לי יומהולדת באוגוסט
חיים: קוטפים משמשים

תקווה: עושים מדורה
ספיר: בקיץ אפשר להיות נדיבים לעולם
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)מתוך דברים שנאמרו בערב לזכרו, לפני כשנתיים(
שהיו  בר-סנה  ולאה  לדוד  ב-10.6.1937  נולד  בר-סנה  עודד 
אחותו.  אלה  נולדה  שלוש  בן  כשהיה  ביצרון.  ממקימי 
בתחילת שנות ה-40 של המאה הקודמת, כשהסתבר להורים 

צרכים  עם  ילד  הוא  שעודד 
המשפחה  עברה  מיוחדים, 
שם  מעש,  בכפר  להתגורר 
לצרכים  מסוים  מענה  היה 
גיל  עד  עודד.  המיוחדים של 
השלושה  בגבעת  התחנך   13
ובפתח תקווה בבי"ס לחינוך 
מיוחד, ומאז יצא לעבוד עם 

אביו בכפר מעש.
 עודד גדל במשפחה אוהבת 
שלו  שאימא  אחרי  ועוטפת. 
שצריך  ברור  היה  נפטרה, 
חלופי.  בית  לעודד  למצוא 
מנהל  אז  שהיה  גיסו,  גדעון, 
מקום  על  שמע  "המשקם", 
 - שבע  באר  בפאתי  שהוקם 

כפר רפאל. ואכן ב-8.8.1984, יום ההולדת של אנטיה, הגיע 
הראשונות  בשנים   .47 בן  ושרירי  חזק  בחור   - עודד  אלינו 
באריגה,  במאפיה,  עבד  כך  אחר  אתי,  יחד  בנוי  עבד  עודד 
לִמחזור  המלאכה  ובבית  לנרות  בבית-מלאכה  מזון,  בעיבוד 
נייר. בכל מקום עודד עבד בשמחה. הוא אהב במיוחד את 
הצליח  עוד  שנה  לפני  בשבט  בט"ו  ואפילו  האדמה  עבודת 

להראות לנו איך מכינים גומה לעץ.
לו  היו  המילים  והֶמַחֵרז.  הֶמְרַּכז  היח"צן,  הדברן,  היה  עודד 
ולחרוז  מחדש  ולהרכיבן  מילים  לפרק  אהב  הוא  למשחק, 
חריזות  סבב של  לסיום  הקוד שלנו  מילת  סוף.  בלי  מילים 
הייתה דשא. בידיעה משותפת שלמילה הזאת אין לו חרוז. 
בין המשפטים שהיו שגורים בפיו: "העבודה היא חיינו מכל 
לרעך  "ואהבת  לחמו",  ישבע  אדמתו  "עובד  תצילנו",  צרה 
כמוך והיית אך שמח", "החיים לא קלים", "אל תיפול ברוחך 
את  אהב  עודד  שמח".  אך  והיית  בחגיך  "ושמחת  ונפשך", 
העולם שסביבו. את עולם הדומם, את אוסף האבנים שבכול 
אבן שבו מצא צורה של חיה והפך אותה אבן דוממת לסיפור. 
עודד אהב את עולם החי. כל החיות היו ממש חלק ממנו: כל 
כלב, חתול, הארנבות והתרנגולות בפינת החי, כולם היו חלק 
ממנו. עודד אהב את האנשים שסביבו. אהב להיות בחברה 
לשיר  מוזיקה:  עודד  אהב  מכל  יותר  חברים.  מוקף  ולהיות 
הפתוחות  ולחזרות  לקונצרטים  ללכת  מפוחית,  על  ולנגן 
בשבת אחר הצהריים. בתקופה האחרונה ישב שעות והאזין 

למוזיקה. הוא אהב את עולם הצלילים אהבת אמת.
עודד! היית לי, ואני מאמין שלרבים אחרים, מורה לחיים. כל 

כך הרבה למדתי ממך - תודה! 
בבית דור היית זה שמקבל את פני האורחים, זה שמציג את 
אורח.  לכל  רפאל  כפר  וזה שמציג את  כ-"זקן הכפר"  עצמו 
כאדם.  עובד  ולכל  אורח  לכל  התייחסת  המיוחדת  בדרכך 
בשנים האחרונות, כשנחלשת 
והיית כבר זקוק לעזרה, היה 
השינוי  את  לראות  מדהים 
שחל בך: כמה יכולת פתאום 
שאתה  העזרה  על  להודות 

מקבל. 
אתך  ונשאר  ברכה  לנו  היית 

תמיד.
להודות  רוצה  אני  ובשמך 
בך,  וטיפל  לך  שדאג  מי  לכל 
לאחיות,  הרפואי:  לצוות 
לאפרת  לאורי,  ליהורם, 
לצוות  הפיזיותרפיסטית. 
הנגר  ולאיציק  האחזקה 
כל  את  בשבילך  שעשה 
בבית,  הנדרשות  ההתאמות 
להורי הבית בכפר ולחנה, מיכל, שולמית וירדנה שליוו אותך 

יחד אתנו.
שלך  המטפלים  לכל  להודות  ברצוני  חביבים  ואחרונים 
טובים  אנשים  להיות  המיוחדת  בדרכך  אותם  שלימדת 

בעולם. תודה לכולם.
ארנון דור

עודד בר-סנה ז"ל 
זקן הכפר הלך לעולמו
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מתוך דברים שנאמרו במפגש של משפחות החברים של בית 
דור עם הורי הבית היוצאים והנכנסים:

מעשה בבני זוג שהיה להם בית קטן אבל מלא כל טוב. יום 
שלא  כדי  ביתם  באי  את  מכלכלים  והאישה  הבעל  היו  יום 
אנשי  ובאהבה.  בשמחה  מואר  היה  ביתם  דבר.  להם  יחסר 
הבית היו אנשים מיוחדים עם לב זהב. חכמת הלב ואהבת 

החכמה הייתה לכל אחד מהם ללחם חוקו.
עברו הימים והשנים ובני הזוג החלו להתבגר מעט ולשאול 
עוד  נהיה  כשלא  אותנו  יחליף  מי  יהיה?  מה  עצמם:  את 

מסוגלים להחזיק באוצר שמופקד בידינו?
מקסימים,  ואישה  איש  צעירים,  אנשים  באופק  נראו  והנה 
נכונים  עמוק,  וחיפוש  לב  משאלת  עם  שבאו  מרץ  מלאי 
נראה  הוותיקים  ולנו  האוצר.  נשיאת  המשך  של  למשימה 
פתאום העתיד מואר: יש המשך למשימה. האוצר הענק מלא 
האהבה והאור שמוקרן מתוכו יוכלו להמשיך ולהאיר בדרך 

הישר.
דביר.  משפחת  של  עובדים  בתור  לכפר  הגענו   1981 בסוף 
ב-1983 קיבלנו את החבר הראשון אילן ואחריו מלכה, עודד, 
הביאו  וחברה  חבר  כל  ומורן.  דורית  אסף,  מדלן,  מירב, 

עמם הרבה אור ואהבה, אך גם אתגרים ועבודה קשה. כפי 
שיודע כל אחד מאתנו, בכולנו יש גם הרבה חושך ואפלה, 
שבלעדיהם לא היינו יכולים לראות את האור. כך כקבוצה 
משותפת עבדנו וחיינו ביחד, לומדים זה מזה, כשלרוב היינו 

אנחנו התלמידים והחברים היו המורים הגדולים.
תודה ענקית לאנטיה על שנים של נשיאת המשא במשותף 
עם  בשמחה  שגדלו  לילדינו  תודה  לרגע.  להתעייף  בלי 
החברים. תודה ל-150 מתנדבים צעירים שעזרו לנו במהלך 
בטוח שכל  ואני  דור  ולבית  רפאל  לכפר  השנים, שהצטרפו 
בכפר.  המבורכת  משהותו  משהו  עמו  נושא  מהם  אחד 
והאחיות,  האחים  ההורים,  החברים:  משפחות  לכם  תודה 

שבלעדיכם הייתה המשימה בלתי אפשרית.
את  שממשיכים  ליפשיץ  וניסנית  גלעד  את  מברכים  אנחנו 
החברים  עם  משותף  מסע  ומתחילים  רפאל  בכפר  דרכם 
המופלאים של בית דור )מעכשיו - בית ליפשיץ!(. הם נכנסים 
על  שמוטלת  הענקית  למשימה  ומודעים  עמוקה  במוכנות 
קצת  זזים  רק  פורשים,  ולא  בורחים  לא  אנחנו  כתפיהם. 
הצידה. נשאר לצדם ונתמוך ככל שיידרש. אנחנו מודים עם 
האפשרות להעביר לכם את האוצר, ויודעים שתדעו ליצור 

ביחד בית אמיתי - מלא חום, שמחה, תנועה ומוזיקה.

ארנון דור

שנות דור
וחילופי דורות

קבוצת באולינג 
שיתוף הפעולה של הכפר עם עמותת באולינג נגב החל ביום המתנדבים של כי"ל שהיה בכפר במאי. בין אנשי כי"ל שהגיעו 
למפגש ולסיור היו אלי פישר שהציע את עזרתו לכפר בתחומי הבטיחות ורון ראובן, יו"ר עמותת באולינג נגב שהציעו לנו 
לשלב חברים מהכפר באימוני ומשחקי הליגה שלהם. ארנון ואנטייה )ראו כתבה מעל( הרימו את הכדור והפרוייקט יצא לדרך. 
מדי יום רביעי יוצאים 8 חברים למסלולי הבאולינג בבאר-שבע. הם מקבלים לווי של 1:1 ע"י תלמידי כיתה י' מביה"ס רימונים 
יציאה   כל  לקראת  שמחים  החברים  מנוסים.  באולינג  שחקני  העמותה,  פעילי  של   1:3 ובנוסף  אישית,  מחוייבות  במסגרת 

לבאולינג, וחוזרים נרגשים וגאים.
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דנילוביץ  רוביק  בנובמבר הגיע ראש העיר באר שבע  ב-26 
עם פמלייתו לבקר בכפר בעקבות הזמנה שלנו. בהתכנסות 
של כל הקהילה באולם ניגנו חברי התזמורת שלנו עם ילדי 
כיתה ז' של ביה"ס קורצ'אק את שיר ההללויה שהושר בטקס 
הנחת אבן הפינה לפני 40 שנה. בשיר השני, שיר עם מפינלנד 
לנגינה  וצוותו  העיר  ראש  הצטרפו  בעברית,  מילים  עם 
בפעמונים.  בדבריו אמר ראש העיר "ברגע שיש בנו אהבה 
דבר  לעשות  יכולים  אנחנו  מותנית,  לא  היא  הזו  והאהבה 
שהוא גדול מאיתנו, יש לנו את הזכות לשרת. וזו זכות מאוד 
חלק  הוא  שבו  והאהבה  היופי  כל  עם  רפאל  שכפר  גדולה 
מהעיר באר שבע. אני חושב שאתם עושים שירות פנטסטי, 
וגאים  שירות ערכי, חינוכי וחברתי. אנחנו אוהבים אתכם 
דנילוביץ  רוביק  נשארו  החברים  עם  מפגש  אחרי  בכם." 

וצוותו לשיחה בענייני הפיתוח סביב לכפר.
ניתן לראות חלק מהביקור בסרטון באתר שלנו:

www.krafael.org.il

      ברוך הבא אופיר!
ולסובבים:  להוריו  רם  בקול  אמר  הוא  בכפר  אופיר  של  הראשון  בביקורו  כבר 
"אני עובר לגור בכפר רפאל." ואכן, אחרי הכרות ראשונית והמתנה ארוכה מלאה 
בהתרגשות וציפייה נקלט אופיר בבית שגיא בחודש יוני. גם אנו המתנו בציפייה 
לבואו, וגם אנו שמחים מאוד. אופיר הוא בחור צעיר ונמרץ עם חיוך כובש שמחמם 
את הלב. הוא השתלב במהירות גם בבית וגם בעבודה בחקלאות. את זמנו אופיר 

אוהב לבלות ברכיבה על אופניים בשבילי הכפר ובקבוצת רכיבה. 

רפאל  כפר  לקהילת  הצטרפותם  עם  משפחתו  ואת  אופיר  את  מברכים  אנחנו   
ומאחלים לכולנו המשך תהליך קליטה בריא ומקרב.

חן ומור שגיא

ברוך הבא אשר!
הביא  הוא  ליפשיץ.  ולבית  לכפר  אשר  אלינו  הצטרף  דצמבר  בתחילת 
כל  רצון ללמוד דברים חדשים.  וצעיר, עם המון  רוח מרענן  עמו משב 
החברים בבית ובכפר קיבלו אותו מיד בשמחה ואהבה. בכל בוקר נוסע 
אשר לבית-הספר וכשהוא חוזר עובד בחריצות בבית המלאכה לעיבוד-

מזון ומתגאה מאוד בתוצרת שלו. הוא גם רוכב פעם בשבוע על הסוסים 
בשמחה רבה.

אנו מאחלים לאשר ולנו המשך השתלבות והכרות משמחות ומעשירות.

ניסנית וגלעד ליפשיץ

ביקור ראש העיר בכפר רפאל



תודות
אנשים רבים נתנו מזמנם היקר, מכישוריהם ולבם הטוב ותרמו לקהילה שלנו 
בדרכים שונות ומגוונות. זה לא מובן מאליו שאנשים עסוקים, בעלי משפחות 
וקריירות, מפנים שעות כדי לעזור לנו מבלי לבקש דבר בתמורה. אנחנו מודים 

לכולכם, ומקווים שהזמן שהשקעתם בכפר היטיב גם עמכם!

תודה לחברי ועד הכפר: גלי אלקיים, אבנר יהודאי, אבנר מימון, ניצן משה, 
מוקי כהן, דב קרן-יער ודב גודינגר על העזרה הגדולה בנשיאה - תמיד עומדים 

לרשותנו ומוכנים לעזור! וברוך הבא לאיתמר עדר שהצטרף לועד.
תודה לנילי ברקאי יו"ר וועד ההורים, על עזרתה המסורה בכל דבר ובכל עת, 

ותודות לוועד ההורים.
תודה למתנדבים הוותיקים שלנו: איציק דמרי, שולי דהן, גבי וויס, מנחם אסייג, 

נחום קמר, וורד קנימח, רחלי וקנין, נח הרשקוביץ.
תודה וברוכים המצטרפים למתנדבים החדשים: אלי פישר שעוזר לנו עם ענייני 
בטיחות, ונורית חדד שמסייעת בעבודת המשרד. אלי עבדין החשמלאי ועומרי 

אבני שעוזר לנו עם המחשבים.
תודה לרועי וולף, זיו לשם, ואליסון אופננסקי על העזרה הגדולה עם אתר 

.)www.krafael.org.il :האינטרנט החדש שלנו )מוזמנים לבקר
תודה לשרון קלאוזנר שעזרה לנו בעיצוב גרפי.

תודה לערן ג'גו על העזרה בהכנת סרטון המתנדבים הצעירים שלנו.
תודה לאייל אלרום על עזרה בהגהת העלון.

תודה רבה לשי לוזון ויונתן גולן ולצוותים  במשרדי עורכי הדין "לוזון ושות'"  
ו-"מיתר" שהשקיעו שעות בבירורים משפטיים עבורנו, בהתנדבות.

תודה לעורך דין יעקב דיין ולצוותו שכבר שנים רבות עוזרים לנו בהתנדבות!
תודה לגדי ודנה וולף שאירחו בביתם מכירה של מוצרי הכפר.

תודה למשפחת מוזר ומשפחת פריד שאירחו יריד בחיפה.
תודה לטלי שושני ועופר קציר על אירוח יריד במבשרת ציון, 

תודה לחגית רחמים מקשרי קהילה של כי"ל, ולרענן דהן שדואג לסיוע מכי"ל בכל 
בקשה שלנו...

לד"ר שירלי גזית על שיתוף פעולה פורה בגן הירק.
תודה ללאוניד קרוקובסקי שנתן לנו יעוץ מקיף בתחום הקונסטרוקציה.

תודה לעוז חן על יעוץ בנושא אבטחה, ולגבי ממן על יעוץ בתחום החשמל.

תודה רבה לכל התורמים והנותנים בסתר!

וכמובן תודה ענקית לצוות העובדים הצעירים שלנו על המרץ 
והאכפתיות, המסירות, השמחה והיצירתיות. מאחלים הצלחה בהמשך 
הדרך לאלה שממשיכים לצבא, לשירות לאומי או לעולם הגדול, 

ומברכים בשמחה את אלה שבחרו להישאר שנה נוספת!
תודה!


