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†יפנה†לרכישת †ומי†שסיים†את†שרותו¨ Æבמדינתם
השכלה†רחבה†ואם†הוא†או†היא†מוכשרים†במיוחד¨
יעמידו†את†כישוריהם†הטובים†לתפקידים†ציבוריים

Æבין†אם†בשכר†ובין†אם†בהתנדבות

בהעמדת†החכמים¨†המוסריים†והחרוצים†בעמדות
†ניצור†חברה†שוויונית מפתח†בצמתים†מרכזיים¨
ואיכותית¨†המשרתת†את†עצמה†ומטפחת†מנהיגות

Æאמת

†זכויות†וחובות†וחברה †שיווין למען†אזרחות†טובה¨
Æמתוקנת

סוגיית†המשתמטים†וההשתמטות†משרות†צבאי†תופסת†תאוצה†ומקום†נרחב†בשיח†הציבורי

שלכם¨
דרור†אלוני

ראש†המועצה†המקומית
כפר†שמריהו

להלן†סיפור†המעשה∫
בבוקר†שבת†ה≠†≥±†באוגוסט†∂∞∞≥¨†נע†סג¢מ†חיים
גלפנד†כחלק†מהמשמר†הקדמי†הגדודי†לחציית
הסלוקיÆ††בשעה††∞∞∫±±†לערך†נורה†לעבר†הכוח
מטח†נ¢ט¨†מהירי†נפגע†הטנק†של†המג¢ד†והתותח
של†סג¢מ†חיים†התנתק†ממקומו†לאחר†שנסה

Æלירות†פגז
הטנק†המשיך†להתקדם†ללא†תותח†במעלה
הסלוקי†לעבר†העיירה†רנדוריה¨†סג¢מ†חיים†נע
בעקבות†טנק†המ¢פ†תוך†שהוא†מעודד†את†אנשי

Æצוותו†להמשך†הלחימה†ללא†תותח

במבואות†העיירה†רנדוריה¨†קרס†הציר†מאחורי
הטנק†של†סג¢מ†חיים̈†טנק†הסמ¢פ†נכנס††לשיפוע
צד†והטנק†של†סג¢מ†חיים†נכנס†לחלצו†אך†גם
הוא†נקלע†לשיפוע†צד†ולאחר†ניסיונות†חילוץ
עצמיים†גלש†לוואדי†תלול†במורד†העיירהÆ†נוצר
מצב†של†נתק†שבו†הטנק†של†המ¢פ†והטנק†של
Æהפלוגה† †מנותקים†משאר †נותרו †חיים סג¢מ

משנפגע†טנק†המ¢פ†מירי†נ¢ט†פרק†סג¢מ†חיים
את†כוח†החרמ¢ש†שהיה†בטנק†ורץ†בעצמו†לטנק

Æהמ¢פ†כדי†לברר†את†מצבם
משהגיע†ונתגלה†לעיניו†המ¢פ†ההרוג†מוטל†לצד
הטנק̈†רץ†בחזרה†לטנק†והביא†אנשי†צוות†נוספים

Æשיעזרו†לחלץ†את†פצועי†הטנק†הבוער

דקות†ארוכות†חילץ†סג¢מ†חיים†את†הפצועים
עם†צוותו†כשהם†נכנסים†ויוצאים†לסירוגין†מהטנק¨
בשל†המחנק†הרב†בוÆ†משחולצו†הפצועים†מהטנק
ניסה†סג¢מ†חיים†ביחד†עם†מ¢מ†החרמ¢ש†להחיות
את†הפצועים†כשהם††במצב†אנושÆ†עם†חבירת
כוח†החילוץ†מהפלס¢ר†החטיבתי†ומ¢פ†החרמ¢ש
הגדודי†השתתף†סג¢מ†חיים†בחילוץ†הפצועים
Æוההרוגים†תחת†אש†במורד†הציר†לשטח†הכינוס
סג¢מ†חיים†הפגין†רוח†לחימה†ויוזמה†תחת†אש

Æאשר†ראויים†לציון†לשבח

ל≠†μ≥±±π∂π†סגן†חיים†גלפנד¨†מ¢מ
בגדוד†עשת†על†שהפגין†רעות¨†רוח
לחימה†ויוזמה†תחת†אש†אשר†הם

Æראויים†לציון†לשבח

מטעם†מפקד†עוצבת†הפלדה ציון†לשבח

דעה†אישית על†התנדבות†ועל†השתמטות

אנו†גאים†ומברכים†את†בן†הכפר¨†סגן†חיים†גלפנד¨†על†הצטיינותו†היתרה†במלחמת†לבנון



ספטמבר†∑∞∞≥ ¥בכפר

תעודת†הצטיינות†והערכה†ניתנה†למורה
המצטיינת†יוספה†כהן¨††כמורה†בביה¢ס†≠
†על †חינוכית¨ †בעשייה †מצוינות על
מקצוענות¨†יוזמה†וחשיבה†יוצרת†ועל†חיזוק

Æהקשר†עם†הקהילה

חינוך
הצדעה†לאנשי†החינוך†≠†כנס†מורים†לפתיחת†שנת†לימודים†תשס¢ח

דבר†ראש†המועצה†המקומית†כפר†שמריהו

להחזיר†את

הטבע†לכפר°

כפר†שמריהו†נוסד†על†ידי†קהילה†קטנה¨†על†רכס
†הישוב Æחקלאית≠כפרית† †באוריינטציה כורכר¨
התאפיין†בשטחים†פתוחים†נרחבים†ובו†עושר†פרחי
†חיים †שפע†ציפורים†ובעלי בר†ארץ†ישראלים¨
מסוגים†שונים†שחיו†בשטח¨†אלא†שברבות†השנים
עקב†הפחתת†העיסוק†בחקלאותØאיכות†סביבה¨
נוצר†מצב†שבו†השטחים†החקלאיים†והטבעיים
פינו†מקומם†לבתי†מידות†וגינות†נויÆ†פרחי†הבר
נעלמו¨†עורבים†תפסו†את†מקומם†של†ציפורי†השיר

Æוחיות†הבר†התרחקו†מן†האזור†הבנוי

להחזיר†את†הטבע†לכפר°†הינו†מיזם†של†המועצה
†הספר †בית †בשיתוף †שמריהו †כפר המקומית
†השרון¨ †שמריהו≠חוף †כפר †המשותף הממלכתי
להשבת†החי†והצומח¨†שהיו†חלק†בלתי†נפרד†מהנוף
Æ ן ורישפו † †שמריהו †כפר †בישובים הטבעי

במסגרת†זו†מבוצעת†פעילות†במספר†תחומים†עיקריים∫

השרשת†תחושת†מקום∞
חינוך†לערכי†שימור†סביבה∞
חינוך†חוויתי†לקשר†עם†הטבע†והסביבה∞

פעילות†בבית†הספר
בית†הספר†כפר†שמריהו†חוף†השרון†משלב†בתוכו
שלוש†קהילות†מכפר†שמריהו̈†ממושב†רשפון†ומקיבוץ
גליל†יםÆ†בית†הספר†פועל†ומחנך†לטיפוח†הסביבה
ולשימורה†תוך†הרמוניה†עם†הטבע†ובמסגרת†זו
מתקיימים∫†לימודי†החקלאותØאיכות†סביבה†במסגרת
אקולוגיתÆ†עיסוק†במסגרת†תוכנית†הלימודים†בנושא

Æאיכות†הסביבה
∞†הפעלת†פינת†חי†בית†ספרית†∞†מיחזור†לצורך
†∞†איסוף†מי†גשמים†ושימוש†בהם†∞ יצירת†דשן
†נטיעה ∞† †בסביבת†בית†הספר †חיות†בר טיפוח
ושתילה†של†צמחי†האזור†בבית†הספר†∞†יצירת†מיני
†קינון †תאי †בניית ∞† †הספר †בית †ברחבי פרדס
†החשמל †נתיבי †לאורך †והצבתם לתנשמות
Æאלקטרוקולוגיה®†∞†בנית†ברכת†מחייה†לצבי†מים©

ימים†קשים†עוברים†על†אנשי†החינוך¨†לקראת
פתיחת†שנת†לימודיםÆ†רמת†אי†הוודאות†גבוהה
†שנת †לתוך †פולשים †השינוי †תהליכי וסיום
העבודהÆ†תודה†לכל†מי†שמכבד†את†המעמד
†לסגל הזה†ומשתתף†באמירת†התודה†שלנו
מוסדות†החינוך̈†עובדי†המועצה̈†הקבלנים†וכמובן
מטה†מחוז†ת¢א†שעומד†מאחורינו†ומעודד†אותנו

Æלהשתפר†ולהתפתח

מידי†בקר†אנו†מפקידים†את†ילדינו†בידיכם†במצב
צבירה†חסר†הגדרה†ומצפים†לקבלם†בשעות†אחר
הצהריים†≠†עליזים¨†מאושרים¨†מסופקים¨†משכילים

Æוכמובן†רגועים†ומוכנים†לשינה†ערבה

ידוע†לכל†שאין†נוסחאות†קסם∫†הילדים†רוכשים
בבית†קודים†התנהגותיים†בסיסים†במסגרת†היחידה
המשפחתית†ואילו†גן†הילדים¨†בית†הספר†תנועת
הנוער†ופעילות†הפנאי¨†הם†המעבדה†החברתית¨
†למדנו Æחברתית† †כחיה †הילד †מתעצב שבהם
שהשונות†בין†בני†האדם†היא†מנוף†התפתחותי¨
שהרי†אנו†רוצים†שבצד†אנשי†חקר†הגרעין†נראה
גם†מוזיקאים†מוכשרים¨†ובצד†כלכלנים†גם†סופרים
ומשוררים†והלוואי†ויכולנו†לאמץ†את†דמויות†האידיאל
של†אפלטון†וסוקראטס†וכל†אחד¨†בנוסף†לתחום
ÆÆÆÆהדעת†העיקרי†ישלוט†בתורת†הלוגיקה̈†ינגן†ויתעמל
תארו†לעצמכם†את†רב†אלוף†גבי†אשכנזי†מתחיל
†את†כבוד †נבל†או ישיבת†מטכ¢ל†בפריטה†על
†בית †ישיבת †מתחילה †בייניש †דורית השופטת
המשפט†העליון†בכמה†תרגילי†מתיחהÆÆÆÆÆ†ומסיימת

Æבכמה†תרגילי†שחרור

†היא †שהשפעתו †המשפחתי¨ †לגרעין מעבר
הדומיננטית†ביותר¨†מערכת†החינוך†הקדם≠יסודית
Æלחינוך† †היסוד †אבן †הינה †לתפיסתי¨ והיסודית¨

ראש†המועצה†המקומית
כפר†שמריהו

לאור†הדברים†שאמרתי†בדבר†השונות†והחובה
†התנסויות†לילדים¨ †לאפשר†לילדים†מגוון שלנו
העמדנו†במערכת†שלנו†רמת†חשיפה†גבוהה†למגוון
תחומי†דעת†ופעילות†≠†החל†מתחומי†הליבה†וכלה
בעושר†רב†של†תחומי†העשרה†בלימודי†הסביבה¨
†העבודה †מכלי †אחד ÆÆÆÆועוד† †וקהילה הספורט
Æנושא†היום† הזמינים†הינם†המחשב†והתקשוב†≠

†מהפכת†התקשוב†דומה חברות†וחברים†יקרים¨
למהפכת†הדפוסÆ†היא†חשפה†יותר†אנשים†למידע
שהיה†בעבר†נחלת†מעטיםÆ†וכמו†שהכנסייה†ניסתה
†ניסו †כך †הידע¨ †בהפצת †להילחם †מאודה בכל
Æהיום†אנחנו†אחרי†זה†Æלהתנגד†להטמעת†התקשוב
וכאן†מגיע†תפקידו†של†המחנך¨†אשר†יידע†להוביל
†לתורת†המידענות†ולהנחותם†כיצד את†חניכיו
לעשות†שימוש†מושכל†במדיה†החדשהÆ†בד†בבד¨
צריכים†להקנות†למשתמשים†הצעירים†כללים†של
מוסר†ואתיקה†מסוג†שלא†בכל†בית†מבינים†ויודעים

Æלהקנות

†הצלחה†בתחום†החדרת †ראינו בכל†מקום†שבו
†שמאחורי †מצאנו¨ †החינוך¨ †למערכת התקשוב
ההצלחה†לא†עומדים†ביל†גיטס†ומרעיו†אלא†מחנכים
ומנהיגים†שידעו†למÀנף†את†הטכנולוגיה†ולנצל†את
יתרונותיה†לקידום†החינוך†ולהרחבת†כלי†העבודה
†לרשות†המורים †העמדנו †לשם†כך¨ Æהפדגוגיים
תשתית†וסביבת†עבודה†מתאימה†בעלות†כספית
לא†מבוטלתÆ†אני†משוכנע†שבעבודה†נכונה¨†נקבל
Æלכך† †מעבר †ואף †להשקעה †מלאה תמורה

אנו†נותנים†בידכם†את†הכלים†ואתם†תביאו†את
הכישרון†והמתודה†ליישומהÆ†היום¨†כשאנו†נמצאים
בתוך†השינוי¨†מצאנו†לנכון†להביע†הערכה†מיוחדת
למורת†בית†הספר¨†שבמהלך†השנים†האחרונות

מובילה†מהלכים†מתוקשבים†הן†בבית†הספר†והן
Æבקהילה†≠†יוספה†כהן

אני†מבקש†להזמין†את†מנהלת†המחוז†גבß†אורלי
פרומן¨†את†מנהל†ביה¢ס†דרß†אלכס†שניידר†וכמובן

Æאת†יוספה†להענקת†תעודת†הוקרה

¢שיהיה†יום†מוצלח†לכולם†ושנה†טובה†ופורייה¢

בתחום†הצומח∫

פרויקט†השבת†פרחי†הבר†≠†במסגרת†זו†מתבצעת¨
זו†השנה†השנייה¨†פעולה†נמרצת†להשבת†פרחי†בר
†שטחים†פתוחים†נזרעו Æהנוף†הכפרי† †מן שנעלמו
†בתשס¢ח Æבר†האופייניים†לאזור† †בפרחי ונשתלו
†פקעות†הנמצאות תבוצע†פעולת†הצלה†לאלפי
בתוואי†נתיבי†איילון†והן†תועברנה†למרחבים†שונים

Æבכפר
פרויקט†נטיעת†עצים†ארץ†ישראליים†≠†במסגרת†זו
מתבצעת†זו†השנה†השנייה†נטיעה†נרחבת†של†עצים
ארץ†ישראליים†כגון†תאנה¨†רימון††ועוד†לאורך†הריאה
הירוקה†המרכזית†של†הכפר†ומיני≠פרדס¨†המורכב
Æבית†הספר† †הדרים†במרחב מסוגים†שונים†של

בתחום†החי∫

השבת†ציפורים†≠†במסגרת†הרצון†להחזיר†לטבע
†האזור†בעקיבות†בניה †מן †שהתרחקו †בר¨ ציפורי
מואצת†וסגירת†שטחים†פתוחים†ולאפשר†להן†גידול
ומחיה†בסביבה†מגוננת†הֵוצבו†בבית†הספר†ובגני
הילדים†תאי†קינון†לציפורים†קטנותÆ†כמו†כן†מותקנים
†לאפשר †שנועדו †לתנשמות¨ †קינון †תאי שלושה
†ולהביא†להקטנת†מספר †בהם לתנשמות†לקנן

Æהמכרסמים†באופן†טבעי
יצירת†מרחבי†מחיה†לחיות†בר†השבת†הצב†הארץ
ישראלי†≠†יוקם†מרכז†רבייה†לצביםÆ†הצבת†תאי†קינון
Æבית†הקברות† †באזור † †חרקים לעטלפים†אוכלי

בתחום†איכות†הסביבה∫

פעילות†להגברת†המודעות†ליישוב†בר†קיימא∞
שבילי†הליכה†ומסלולי†אופניים†ירוקים∞
שימור†המסדרונות†האקולוגיים∞

שועלים†בחצר†בית†ברחß†הנרקיסים
צילום∫†אורלי†פלד

בית†קינון†לתנשמת
שהותקן†בגן†הצפוני

יוספה†כהן†רכזת†קשרי†קהילה
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מחנה†קיץ†בשבט†ני¢ר
הצופים

בתחילת†יולי†יצאנו†חניכי†שבט†ני¢ר†כפר†שמריהו
≠†רשפון†למחנה†קיץ¨†ביער†ציפורי†שבצפוןÆ†ההכנה
למחנה†החלה†שלושה†חודשים†קודם†לכן†וכללה
את†תכנון†המבנים†של†המחנה̈†בניית†תיקי†ההדרכה¨

Æפעילויות†הכנה†לחניכים¨†פרסום†ועוד

ההשקעה†הרבה†החלה†הרבה†לפני†העלייה†ליער
ציפורי†ולכן†אפשר†בקלות†לראות†את†העבודה
ואת†תוצאות†ההכנה†המוקדמת†והעבודה††הקשה
שהשקיע†השכב¢ג†©השכבה†הבוגרת†של†השבט
שמכילה†את†שכבות†הגיל†יß†≠†יבÆ®ß†תוצאה∫†מחנה
מאורגן†ומושקעÆ†השנה†בחר†השכב¢ג†להתמקד
במחנה†בנושא†¢תוצרת†הארץ¢Æ†לחניכים†הועברו
†המצאות†ישראליות¨ ªפעילויות†שונות†בנושאים
Æאישים†ישראלים†שונים†ועוד† תרבות†ישראלית¨

†והן †במראהו †הן כל†המחנה†סבב†סביב†הנושא¨
בפעילותÆ†לפני†הגעת†החניכים†למחנה†יצא†השכב¢ג
ל¢חלוץ¢¨†כדי†לארגן†את†שטח†שבט†ני¢ר†ביער¨
†בצורה †בפניהם †ומוצג †ומסודר †מוכן שיחכה
המושקעת†ביותרÆ†ימי†ה¢חלוץ¢†נמשכו†ארבעה†ימים
אינטנסיביים†בהם†בנה†והקים†השכב¢ג†את†כל
תכולת†המחנה†≠†מבנים†כמו†תורן¨†שער¨†מטבח¨

Æשכבגייה¨†מחסן†וכן†גם†את†פני†השטח†של†המחנה
על†כל†תחום†שצוין†התחרה†השבט†מול†שאר†שבטי
האזורÆ†פרסים†חולקו†במסדר†סיום¨††המסדר†כלל
כ≠†∞∞∂≤†חניכים†ומדריכיםÆ†שבט†ני¢ר†זכה†במספר
פרסים†לא†מבוטל†ובמקומות†מכובדים†ביותר;
השער†זכה†במקום†ראשון¨†פני†השטח†זכו†במקום
שני¨†השכבגייה†במקום†שלישי†ושלל†פרסים†של

Æהחניכים†בתחום†ההדרכה

Æבמחנה†הקיץ†השתתפו†∞≥±†חניכים¨†מספר†שיא
מספר†כזה†לא†נראה†בשבט†מעולם†והוא†משקף
את†תהליך†ההעצמה†והגדילה†של†השבטÆ†המחנה
היה†חווייתי†ומעשיר†מכל†היבט†≠†לחניכים¨†לשכב¢ג¨
להורים†וכמובן†לשבט†ולצמיחתוÆ†כל†זה†קרה†בעזרת
תהליך†מסודר†לאורך†כל†השנה†והשקעה†מרובה

Æשל†הצוות†הבוגר†והשכב¢ג

נאחל†לעצמנו†שנה†מוצלחת†כמו†זו†שעברה†עלינו
ונתראה†ביום†הפעילות†הראשון†לשנה†זו†ביום

Æ±∂∫∞∞†בשעה†∏ØπØ∞∑†שבת

רות†לוי
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ראש†המועצה¨†מר†דרור†אלוני¨†קידם†והגשים†בתוך
זמן†קצר†את†הקמתו†של†המוזיאוןÆ†בית†ראשונים
†האחרון †בחודש†מאי †הקמתו כבר†שימש†מאז
למספר†אירועים¨†ביניהם†קבלת†הפנים†המסורתית
הנערכת†על†ידי†ראש†המועצה†ביום†העצמאות¨
טקס†הפרידה†ממתגייסי†צה¢ל†ומסיבת†הפרידה

Æלכבוד†בית†הספר†האמריקני

בית†משפחת†קלימן¨†בית†ראשונים¨†דוגמה†לאופי
Æהחיים†הצנוע¨†שניהלו†חברי†הישוב†באותם†ימים
הבית†נשאר†על†גודלו†המקורי†על†חדריו†הקטנים¨

בתחילת†ספטמבר†נפתח†בית†ראשונים†לתושבי†כפר†שמריהו†ולקהל†הרחבÆ†בית†ראשונים†היה†ביתם
של†לילי†ויוסטין†קלימן¨†שהיו†בין†∂μ†המשפחות†של†יוצאי†גרמניה¨†שייסדו†את†כפר≠שמריהוÆ†מר†יוסטין
קלימן†כיהן†כראש†המועצה†הראשון†בין†∞πμ±†עד†±Æ±πμ†בערוב†ימיה†החליטה†הגברת†קלימן†לתרום†את
Æביתה†ואת†חלק†מהנחלה†שברחוב†הזורע†¥≥¨†למועצת†כפר≠שמריהו¨†למען†הנצחת†דור†המייסדים†ומורשתם

†פרי †ועצי †בירק †טבולה †אותו †הסובבת החצר
מעטרים†את†הגדרÆ†בבית†ראשונים†שוקמו†ושוחזרו
בית†המגורים¨†הרפת†ובית†האימוןÆ†ניתן†למצוא†בו
†הכפר †תמונות†מחיי †בית†ישנים†ומעניינים¨ כלי

Æבראשיתם

בית†ראשונים†עתיד†לשמש†מרכז†חינוכי†וחוויתי
Æמבחוץ† †ולאורחים †הכפר †לתושבי פעיל¨
לילדי†הגנים†ולתלמידי†בית†הספר†מתוכננת†תכנית
†מספר †הילדים †יבקרו †שבמסגרתה מותאמת

Æפעמים†בשנה†במוזיאון

ישנה†חשיבות†רבה†להיכרות†של†התושבים†עם
̈†למען†הידוק†הקשר†והזיקה העבר†של†כפר†שמריהו
למקום†מגורינו¨†המעביר†מסר†חינוכי†חשוב†של

Æציונות†והתגשמות†חלום

†כלים†חקלאיים†ישנים †למוזיאון עד†כה†נתרמו
†תקווה †ואנו †ראשונים †בית †בחצר שיוצבו
שיתווספו†מוצגים†רבים†נוספיםÆ†אנצל†מעמד†זה
†ולסייע †להדריך †שהתנדבו †לתושבים להודות
בהפעלת†המוזיאוןÆ†נשמח†לארח†את†התושבים

Æואורחיהם†בבית†ראשונים

בברכת†שנה†טובה
אביבה†כהן

Æמנהלת†בית†ראשונים

†לפנות בדבר†פרטים†נוספים†ניתן
∞π≠πμ±≥μ±π†∫פקס†¨∞π≠πμμ∂∂μ∏†∫לטל

בית†ראשונים
נפתח†לקהל†הרחב
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רות†בקר¨†אישה¨†אם¨†אמנית†נחושה†והחלטית¨
צלמת†ומשוררת†מחוננתÆ†יצאה†בתערוכת†צילום
†שהוצגה†בתיאטרון †¢שמים†כחולים¢ ושירה
Æגבעתיים†ומקפלת†בתוכה†∞≥†שנות†יצירה

לצלם†החלה†רות†בקר¨†לפני†∞≥†שנה¨†לאחר†מותו
Æהסרטן† †ממחלת †עת¨ †בטרם †בעלה¨ של
בעלה†ישראל¨†עו¢ד†במקצועו¨†הירבה†לנסוע†לחו¢ל
לרגל†עסקיו†ובעת†ביקורו†בסינגפור†קנה†לרעייתו
מצלמה¨†שנה†לפני†מותו¨†כדי†שתוכל†לממש†חלום
ישן†שהיה†לה¨†לתעד†ולנצור†את†המראות†הנגלים

Æלה¨†בטיוליה†וסיוריה†בארץ†ובעולם

†ארה¢ב†עלתה†ארצה †ילידת†סיאטל¨ רות†בקר¨
†כשהוריה†ואחותה לבדה†בראשית†שנות†ה†∞∂¨
נותרו†מאחורÆ†כבת†לניצולי†שואה¨†יהודים†חמים
†האקדמאיים¨ †לימודיה †בתום †בחרה וציוניים¨
†להגשים†את †טלוויזיה†וספרות¨ †רדיו¨ בעיתונות¨

Æהחלום†הציוני¨†עליו†גדלה

בישראל¨†לימים¨†פגשה†את†ישראל†בקר¨†מי†שהפך
†בנתה†את†ביתם†בכפר†שמריהו¨ לבעלה†ואיתו
שבאותם†ימים†היה†ישוב†חקלאי†קטן¨†עתיר†לולים
†ארבעת†ילדיהם †שם†נולדו Æומשקים†חקלאיים
©≥†בנים†ו†≥†בנות®¨†אשר†הפכו†לימים†לעורכי†דין
Æבהשכלתם¨†אך†כיום†איש†מהם†לא†עוסק†במקצוע
בקר†מספרת†על†תקופת†סבל†ארוכה†וממושכת
אותה†עברה†עם†פרוץ†מחלתו†של†בעלהÆ†בהתחלה
Æכולה† †המשפחה †ומן †ממנו †המחלה הוסתרה
כבן†יחיד†להוריו¨†דאגה†בקר†להסתיר†את†המחלה

גם†מאימו†הזקנה†©πμ®†ולמנוע†ממנה†את†הסבל
Æוהצער†הכרוכים†בידיעה

†נאלצה †היא †שנה¨ ≤∞† †לפני †נפטר כשבעלה
להתמודד†לבדה†עם†גידול†ילדים†קטנים¨†ללא
קרובי†משפחה†ועזרה†של†אחריםÆ†הדבר†כרוך†היה
בהתמודדות†לא†פשוטה†עם†עניינים†כלכליים
מורכבים†כמו¨†רכוש†המשפחה¨†אותו†נאלצה†למכור
וכמובן†ענייני†פרנסה†וגידול†הילדיםÆ†לפרנסתה
עבדה†כעיתונאית†עצמאית†בגßרוזלם†פוסט̈†ראיינה
Æאנשים†מפורסמים†וגם†היה†לה†טור†אישי†בעיתון
כל†העת†לא†הפסיקה†בקר†לעסוק†בשני†נושאים

Æמרכזיים†בחייה¨†כתיבת†שירה†וצילום

†מלחמת†יום†כיפור¨ לכתוב†שירה†החלה†אחרי
בעקבות†הטראומה†הגדולה¨†לדבריהÆ†שיריה¨†אשר
זכו†להערכה†רבה¨†התפרסמו†בכתבי†עת†בארה¢ב
†נוף¨ †בתיאורי †העוסקת †שירתה Æבישראל† וגם
†כתובה†בשפה †אהבה†וצער¨ מחשבות†חולפות¨

Æבהירה¨†ישירה†וקולחת

בתערוכתה¨†¢שמים†כחולים¢†שהוצגה†בתיאטרון
גבעתיים¨†הופיעו†μ†סדרות†של†עבודות†המהוות
Æומתמשך† †ארוך †יצירה †לתהליך †ביניים סיכום
בקר†מתעדת†במצלמתה†סאגה†אנושית†רבת
פנים†המשקפת†את†חייה¨†מראות†תל†אביב¨†פרטי
†בובות†בחלונות †שפגשה†בסיוריה¨ טבע†דומם¨
ראווה¨†בתל≠אביב¨†לונדון†וניו≠יורק¨†כיסאות†בשפת
הים†וצילומי†פורטרט†של†ילדי†כפר†שמריהו†בשלל

Æתחפושות†פורים

לכל†אחת†מהסדרות†המצולמות†הוסיפה†בקר†שיר
Æהמתאר†בשפה†פיוטית†ורגישה†את†נושא†הסדרה
†השאלה Æנאצל† †יופי רות†בקר†היא†צלמת†של
†גם†למקרא †כמו המתעוררת†למראה†צילומיה¨
שירתה¨†היא†האם†יש†בכל†אלה†התרסה†לקיומם
†האם †סבל†ואלימות†בחיינו¨ †כיעור¨ של†קשיים¨
בצילומיה†היא†קוראת†תיגר†על†מציאות†חיים
אומללה¨†או†שמא†היא†אופטימית†חסרת†תקנה¨
המאמינה†כי†רק†במבט†חומל¨†רחום†ואוהב¨†ניתן
את†כל†תחלואי†הקיום†למגרø†¢תצלומיה†של†רות
בקר†אכן†עומדים†בפני†עצמם¨†משפיעים†על†עולמו
הרגיש†של†הצופה¨†חודרים†לליבו†ומעמקי†נפשו¨
†עם†יופיים משיגים†את†פסגות†ההזדהות†שלו
ועומקם¢†טוען†דורון†פולק¨†אוצר†התערוכה†ומוסיף¨
¢רות†בקר†משתמשת†במצלמתה†כדי†להקפיא
†את †ולהנציח †בחייה †נבחרות †ותמונות רגעים
†עיניה¢ †מול †במהירות †המשתנה המציאות

לתערוכה†הופק†קטלוג†המכיל†צילומים†של†חלק
מן†העבודות†בליווי†שירים†של†רות†בקר¨†בשפה
האנגליתÆ†החל†מ≠∂≥†לאוגוסט¨†ניתן†לראות†את
Æצילומיה†של†רות†בקר†בסטודיו†שלה†בכפר†שמריהו

רות†בקר
צלמת†ומשוררת

מתעדת†במצלמתה
את†החיים

שמשון†קריסטל

הרב†שמואל†אבידור†הכהן†ז¢ל

בין†השנים
היא†עוזבת†אותנו¨†אפופת†הילה†של†כבוד¨†מלווה†בתקיעותיהן
Æשל†רבבות†שופרות¨†הולכת†היא†מאיתנו¨†הולכת†לבלי†שוב

†להתוודע†אליה¨ †השתדלנו †חודשים¨ †שבועות¨ †ימים¨ שעות¨
התאמצנו†לחיות†עימה¨†זה†לא†היה†קל¨†היא†תמיד†נתגלתה

Æלפנינו†בפנים†אחרות

לעיתים†היה†מזגה†סוער†או†לוהט†ולעיתים†הייתה†דווקא†נוחה
Æונוסכת†רוח†טובה†ומרגיעה†סביבה

פעם†היו†פניה†זוהרות¨†רוננות†כתכלת†אביב†ופעם†הרצינו†עד
Æלקדרות†של†סתיו

הנה†היא†הרעיפה†עלינו†חום†של†קיץ¨†והנה†השפיעה†גלי†גלים
Æשל†קור†מקפיא

Æהיא†נתנה†לנו†מעט†שעות†של†חג¨†וכנגדן†שעות†רבות†של†חולין

היא†הביאה†לנו†משפעת†ברכותיה†והפתעותיה̈†אך†גם†מקללותיה
Æומשבט†זעמה†לא†נמנעה†מהטעימנו

יום†ולילה¨†לילה†ויום†היא†הייתה†עמנו†ואנחנו†היינו†עימהÆ†היא
ראתה†את†חיוכינו†והיא†קלטה†את†דמעותינו¨†ידעה†על†שמחותינו
†ולא†נעלם †לא†הוסתרו†ממנה†הנאותינו Æוהבחינה†בעיצבוננו

Æמפניה†שעמומנו

†עתה¨ †אבל †עימה¨ †ואנו †עימנו †הייתה †תמימה שנה
דווקא†עתה†כאשר†כבר†למדנו†להכירה†והורגלנו†לכל†תהפוכותיה¨
כאשר†כבר†אמרנו†להשלים†עימה†כמות†שהיא¨†דווקא†עתה

Æהיא†חומקת†לה†והולכת†מעימנו

שמות†שונים†נדבקים†לה†עתה∫†השנה†היוצאת¨†השנה†שחלפה¨
Æואת†מקומה†תתפוס†חיש†השנה†החדשה† השנה†שעברה

קלילה†ושובבה†היא†תופיע†עם†חלוף†הקיץ¨†עם†עבור†הבציר¨
ÆÆÆÆראשה†יהיה†עטור†זר†גדול†של†ברכות†ותפילות†איחולים†וייחולים
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בברכה¨
†וייזר¨ עירית
רכזת†מועדון´

†לגבי Æשונה†בתכלית† †המצב†אצלנו לשמחתי
בדיקות†איכות†המים†נערכת†סדרת†בדיקות
†הבריאות∫ †משרד †ע¢י †ומיוחדות שגרתיות

Æבדיקה†מיקרוביאלית†כל†ארבעה†שבועות†∞
Æבדיקות†כימיות†תלת†חודשיות†∞

Æבדיקות†כימיות†מצומצמות†אחת†לשנה†∞
Æבדיקות†כימיות†מלאות†פעם†בשלוש†שנים†∞

Æבדיקות†יזומות†∞

כל†שלוש†הבדיקות†השגרתיות†שנערכות†לפי†לוח
Æהבריאות† †משרד †במימון †נעשות †קבוע זמנים
†בדיקות†כימיות†מיוחדות†ובדיקות†יזומות לגבי
†מיוחדים¨ †זיהומים †של †חשש †שקיים במקרה
הבדיקות†הן†יקרות†ונעשות†במימון†אגודת†המים
כך†שלמשרד†הבריאות†אין†בעיה†תקציבית†כשצריך
לבצע†בדיקות†אילוÆ†דוגמה†לכך∫†בדיקות†שנעשו
בעקבות†חשש†מזיהום†במפעל†תע¢ש†בסביבה¨
מאידך¨†אין†צורך†לערוך†בדיקות†מיוחדות†ויקרות

Æכאשר†אין†חשש†לזיהום†באזור
מערכת†המים†בכפר†היא†מערכת†סגורה†ומספקת
Æבלבד† †תהום †ממי †הכפר †לתושבי †רק מים
כל†הצנרת†הישנה†תוחלף†במקביל†להנחת†צנרת
הביוב†בכפר†כך†שכל†הצנרת†תהיה†מסוג†פלדה

Æכפי†שמקובל†היום†¨APC†בטון

†בארות †משתי †מפיקים †אנו †לשתיה את†המים
שנמצאות†מזרחית†לפסי†הרכבת†ושואבות†מים
מעומק†של†למעלה†מ≠∞μ±†מß†ואין†חשש†היום†מזיהום
מים†אלה†מבורות†הספיגה†באזורÆ†באר†שלישית
ששואבת†בעומק†של†כ≠∞∑†מß†מספקת†מים†אך
†בגלל †לכפר †ממזרח †החקלאים ורק†לשטחים
הימצאות†חנקות†מעל†המותר†למי†שתיה†אך†מותרת

Æלחקלאות

בחודשים†האחרונים†קיבלנו†תלונות†מתושבים†על
Æריח†של†כלור†מהמים†במיוחד†בשעות†הבוקר
אנו†מצווים†ע¢י†משרד†הבריאות†להכניס†כמויות
של†כלור¨†וכדי†להגיע†למצב†אופטימלי†רכשנו†ציוד
משוכלל†בעשרות†אלפי†שקלים†לווסת†החדרת
Æביותר† †והיעילה †הטובה †בצורה †למים הכלור
הודות†למערכת†שרכשנו†לפני†מספר†שנים†לקריאה
ממוחשבת†של†מונים†מרחוק¨†פחת†המים†בצנרת
†אנו Æמהנמוכים†בארץ† ¨¥Æ∂μ•†ב≠∂∞∞≥†היה† שלנו
מקוים†שגם†השרות†שאנו†מעניקים†לתושבים†לגבי
התראה†של†נזילות†בשטחים†הפרטיים†חוסך†מים

Æוהוצאות†מיותרות†לתושבים

אנו†חוזרים†ומבקשים†מתושבי†הכפר†ומהמועצה
להמשיך†ולחסוך†במים¨†להשקות†לפי†הצורך†ורק
בשעות†הבוקר†או†הערב†כי†הגרעון†במשק†מים
הולך†ומחמירÆ†כמו†כן¨†אנו†מצרפים†לחשבונות†המים

יעקב†נוימן†≠†יו¢ר†אגודת†מים†שיתופית
בכפר†שמריהו†בע¢מ

´מועדון
לקראת†שנת†פעילות†חדשה°

†רוצה עם†פתיחת†שנת†הפעילות†החדשה†אני
†שנת†בריאות†והרבה לאחל†לכולנו†שנה†טובה¨

עניין°

במהלך†השנה†הקודמת†למדנו†להכיר†את†הרצונות¨
הצרכים†והשאיפות†של†חברי†המועדוןÆ†יחד†בנינו
†שכל†אחד †מגוונת†ועשירה†כדי תכנית†חדשה¨

Æמחברי†המועדון†ימצא†עניין

†של †מסדרות †מורכבת †מועדון´ †של הפעילות
הרצאות†בימי†שני†בבוקר¨†הסדרות†יקיפו†נושאים
Æבתחומים†שונים†וייקחו†בהן†חלק†מרצים†איכותיים
בימי†חמישי†אחה¢צ†©∞∞Æ∑±®†נמשיך†במסורת†של
Æמופע† †או †הרצאה †בליווי †חברתיים מפגשים
ההרצאות†והמופעים†של†ימי†חמישי†יהיו†אף†הם
מגוונים†ומעשיריםÆ†אנו†מקווים†שמספר†רב†של

Æחברים†יגיע†למפגשים†אלה
כפי†שפורסם†בחוברת¨†מועדון†הברידגß†הוותיק
ימשיך†לפעולÆ†כמו†כן†תמשך†הפעילות†של†חוגי
הספורט†המוכרים†לנו†משנים†קודמותÆ†חוג†חדש
אותו†נפתח†השנה†יהיה†חוג†מדיטציה†ומודעות

Æס†ולדמןßעצמית†בהנחיתו†של†אוג

כנהוג†בשנים†קודמות¨†יוספה†כהן¨†תמשיך†לקיים
את†חוגי†המחשבים¨†יואל†שתרוג†ידריך†את†חובבי
Æספרדית† †ללמד †ימשיך †גלמידי¨ †ודוד הצילום

חוג†לציור†על†עץ†≠†בסיום†השנה†שעברה†התקבלה
החלטה†לסגור†את†החוג†בשל†מספר†נמוך†של
משתתפותÆ†בעקבות†פניה†לראש†המועצה†הוחלט
שבמידה†ותהיינה†חמש†נשים†מהכפר†החוג†יפתח¨
†בהקדם° †להירשם †מתבקשות המעוניינות
מתוכננים†שבעה†טיוליםÆ†המסלולים†והמדריכים
†להתאים†את†מועד †השתדלנו †בקפידה¨ נבחרו
†מבחינת†מזג†אויר†והן †הן הטיול†לעונת†השנה¨
בהתחשב†בתאריכי†פריחה†הטיולים†מותאמים†לגיל
המשתתפים†ואינם†כרוכים†בקטעי†הליכה†קשה
†להצטרף° †כדאי ¨ ננו ו †מניסי ≠† וממושכת

†מועדון´†מקיים†פעילויות †להתרשם¨ †שניתן כפי
מגוונות†בכל†ימות†השבוע†ומהווה†מפגש†חברתי¨
מקום†לימוד†ועניין¨†עיסוק†ופעילות†לכל†התושבים
המבוגרים†בכפר†שמריהוÆ†אנו†מברכים†את†תושבי
רשפון†והישובים†השכנים†הלוקחים†חלק†בפעילויות
המועדון†ומקווים†לראות†בשנה†הקרובה†מועדון

Æפעיל¨†מלא†ושוקק†חיים

אשמח†לענות†על†שאלות¨†הערות†והארות¨

מצב†המים†בכפר סקירה†על

ברצוני†להודות†לתושבת†הכפר¨†הגבß†קרול
רפיח¨†אשר†לקחה†על†עצמה†לעזור†בסיוע
ובשיעורי†אנגלית†בהתנדבות†לבני†הקטן
Æיונתן†בן†השמונה¨†שהתייתם†השנה†מאב
†ירבו†נשים†עם†רוח†נתינה¨†התנדבות כן

Æועזרה†לזולת†כמוך
אני†מבקשת†להודות†לך†הגבß†קרול†רפיח¨
בשם†בני†הקטן†יונתן†שזכה†ללמוד†מאישה

Æשמהווה†דוגמא†ומופת†לנתינה†כמוך

בברכה
יפית†מבורך

Æאם†חד†הורית¨†תושבת†נוף≠ים

¢אנשים†טובים
באמצע†הדרך¢

הנשלחים†לצרכנים†פעמיים†בשנה†תוצאות†בדיקות
Æמים†המיקרוביאליות

באחרונה†שודרה†בטלביזיה†בערוץ†∞±¨†סדרת†תוכניות†בנושא†המים†בארץÆ†בצורה†שבה†שודרה†התוכנית
התקבל†רושם†שאיכות†המים†והביקורת†עליה†לא†תקינות†ואף†מסוכנות†לבריאותÆ†אני†משער†שזה†נכון

Æלגבי†מיקרים†מסוימים¨†במיוחד†באזורים†של†מפעלים†מזהמים†וביוב†שחודר†למי†התהום


