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ספטמבר†∏∞∞≤
אלול †תשס¢ט

באחד†בספטמבר†פתחנו†את†שנת†הלימודים†תשס¢ט†ואת†שנת†הפעילות†במרכז†ויילÆ
לשמחתנו†הרבה¨†נמשכת†מגמת†הגידול†במספר†התלמידים†בבית†ספרנו¨†מה†שמאפשר
לצוות†לגוון†ולהרחיב†את†תחומי†הדעת†ולעבוד†בקבוצות†קטנותÆ
לקראת†פתיחת†שנת†הלימודים¨†תרמה†חברת†כלי†זמר¨†בבעלות†משפחת†ברנד¨†לבית†הספר
שלוש†עשרה†אורגניות¨†במטרה†להרחיב†ולעודד†אהבה†למוזיקה†ולפתח†מיומנות†נגינהÆ
תודתנו†שלוחה†ליואל¨†ליואב†ולמשפחת†ברנד†על†רוחב†ליבםÆ
במרכז†וייל†הכינו†תוכניות†רבות†ומגוונות†לכל†קבוצות†הגיל†ומצפה†לנו†שנה†עמוסת†פעילות
ואירועים†Æמידע†עדכני†על†פעילות†מועדון†פלוס¨†חוגים†ובימת†הכפר¨†מופיע†דרך†קבע†באתר
האינטרנט†של†המועצהÆ
בשנה†החולפת†ביצענו†עבודות†תשתית†ברחוב†הקוצר†ובסמטת†השקד†Æמעבר†לחזות†היפה¨
יינתן†בחורף†הקרב†מענה†הולם†לאיסוף†מי†הנגר†Æהעבודה†בשני†הרחובות†לוותה†בלא†מעט
תקלות†ומשמשת†להפקת†לקחים†לקראת†המשך†עבודות†התשתית†בכל†הכפר¨†אותן†בכוונתנו
לחדש†באביב†Æאני†מקווה†שנצליח†להעמיד†משאבים†להמשך†פיתוח†בסטנדרט†גבוהÆ
בעקבות†החורף†השחון†שעברנו¨†הידלדלו†יתרות†המים†של†מדינת†ישראל†Æהמועצה†המקומית
כבר†החלה†בשינוי†מדיניות†הגינון¨†ואנו†עוברים†בהדרגה†לצמחייה†שאינה†זקוקה†להשקיה
רבה†≠†נמשיך†לטפח†את†הריאה†הירוקה†תוך†התבססות†על†עצים†ארץ†ישראליים†ופרחי†ברÆ
אני†קורא†לתושבים†לפעול¨†כל†אחד†בחצרו¨†לשימוש†מושכל†במערכות†השקיה†ולהשתמש
במים †להשקיה †במידה† Æאנא †הסבו †תשומת †לבנו †לבזבוז †או †לזרימת †מים †מיותרתÆ
בפתחה†של†שנה†חדשה¨†אני†מבקש†לברך†את†תושבי†הכפר†ואת†עובדי†המועצה†בברכת
שנה †טובה¨ †שנהייה †יוצרים¨ †סובלניים¨ †ערבים †זה †לזה †ובטוחים †בכל †אשר †נפנהÆ
בבקר†שבת¨†ה≠†≤μבאוקטובר†∏∞∞≤¨†נקיים†את†צעדת†הבנים†המסורתית†Æאני†מזמין†את†כל
התושבים¨†בני†כל†הגילים¨†לקחת†חלק†באירוע†קהילתי†יפה†זהÆ
שלכם¨
דרור†אלוני
ראש†המועצה†המקומית
כפר†שמריהו

איבן†כהן†ז¢ל†≤≥≤∞∞∏†≠†±π
בלתי†נלאה†ורב†פעלים Æשירת†כגזבר
המועצה†המקומית†כפר†שמריהו†בין
השנים †∑† Æ±π∏μ† ≠† ±πμסייע †בהקמת
אגודת †הספורט †ושימש †גזבר
בהתנדבות †בחברה †קדישא †שנים
ארוכות† Æאיבן †היה †חלק †בלתי
נפרד מהנוף†האנושי†של†כפרנו†ויחסר
לרבים†מאיתנוÆ
יהיה†זכרו†ברוךÆ

בכפר

ספטמבר†∏∞∞≤
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משחקים†בכפר

מאת∫†שרון†דור≠בן†חורין

קבוצת†תיאטרון†כפר†שמריהו†נבחרה†להציג†בפסטיבל†¢כל†הארץ†במה¢
בתיאטרון†צוותא†בתל≠אביב

מזה†תשע†שנים†נפגשת†קבוצה†של†כעשרים†צעירים
ומבוגרים¨†תושבי†כפר†שמריהו†והסביבה¨†לשלוש
שעות †בערב¨ †פעם †בשבוע† Æיחד †הם †צוחקים¨
מקשקשים†ובעיקר†משחקים†Æזוהי†קבוצת†התיאטרון
של †כפר †שמריהו¨ †שה¢דבק† ¢המאחד †אותה †היא
אהובה†יצחקי¨†תושבת†הכפר†ובעיקר†במאית†מנוסה
וותיקהÆ
בשנת†∞∞∞≤†הקימה†אהובה†יצחקי†את†תיאטרון†הכפרÆ
¢עבד†אצלנו†חשמלאי†בבית¨†שסיפר†לי†שעומדים
לבנות†אולם†גדול†בבית†וייל†Æמיד†נדלקתי†על†הרעיון
ויצאתי†לבדוק†במה†מדובר†Æבעזרתו†של†ראש†המועצה
דאז†בן≠טובים¨†ובהרבה†לחץ†שהייתי†צריכה†להפעיל¨
הוחלט†לפתוח†קבוצה†Æאני†זוכרת†שהתבקשתי†להכין
תכנית†מדויקת†ולהראות†נתוני†רישום¨†אז†ישבתי†ימים
שלמים†על†הכנת†תכנית†והתקשרתי†לחברות†הטובות
שלי†ואמרתי†להן†שהן†חייבות†להצטרף†¨¢מספרת
יצחקי†Æכאשר†יצחקי†מדברת†על†החברות†שלה†היא
מדברת†בין†היתר†על†גליה†גת¨†שהיתה†מורה†ידועה
לגßז†באזור†השרון†ובכפר†עד†לפני†מספר†שניםÆ
¢חששתי†מאוד†שגליה†לא†תרצה†להצטרף†Æמה†לה
≠†מורה†ידועה†ובעלת†שם¨†קפדנית†ודייקנית¨†ולתיאטרון
הקטן†והניסיוני†שלנו†°øבעלה†הרגיע†אותי†ואמר†לי
לא†לדאוג¨†אם†גליה†תחשוב†שזה†לא†מקצועי†היא
פשוט†תאמר†לי†ותעזוב†Æמאז†היא†נשארה¨†ותלונות
לא†שמעתי†¨¢מספרת†יצחקיÆ
בהתחלה†הגיעו†רק†שבעה≠שמונה†שחקנים¨†אבל
מהר†מאוד†הפכה†הקבוצה†לגדולה†ומגוונת†Æהיום
נפגשים†בה†עורך†פטנטים¨†מנתח†מערכות¨†עורך†דין¨
פסיכולוגית†קלינית¨†מזכירה¨†אשת†נדל¢ן¨†רקדנית¨
אנשי†עסקים†ועוד¨†כולם†נגועים†בחיידק†התאטרוןÆ
לקראת†העלאת†הצגתם†††≤∞¢שיחות†שלא†התקיימו¨¢
שנבחרה†להיות†מוצגת†במסגרת†פסטיבל†¢כל†הארץ
במה†¨¢שהתקיים†ב≠∏∞†≤∞ØπØבצוותא†בתל≠אביב¨†הלכתי
לפגוש†את†הקבוצה†בחזרה†אחרונה†לפני†הופעתםÆ
פגשתי†קבוצה†מלוכדת¨†שמכירה†היטב†אחד†את
השני¨†חוגגת†יחדיו†אירועים†שונים†ובעיקר†מתרכזת
כל†כולה†במטרה†אחת†שלשמה†התכנסה†≠†משחקÆ
כך†לדוגמא†איזבל¨†עולה†חדשה†מצרפת†©¢בפריז
היתה†לי†מסעדה†®ÆÆÆ¢מספרת†כי†לפני†ארבע†שנים¨
כשעלתה †לארץ¨ †חיפשה †מקום †בו †תוכל †ליהנות

≥

מספרתÆ
בקבוצה†ישנם†גם†כמה†שחקנים†עם†ערך†מוסף¨
ביניהם †שמעון †חסון¨ †תושב †הכפר¨ †שאחראי †על
ההפקות†ונאוה†שחף¨†אף†היא†תושבת†הכפר¨†מאפרת
ומעצבת†תלבושות†מקצועית†שאחראית†על†האיפור
ועיצוב†הבגדים†של†חברי†הקבוצה†בכל†הצגותיה¢†Æכל
חברי†הקבוצה†נרתמים†לעזור†ככל†הניתן†ואין†ספק
שהיכולות†המקצועיות†של†חלקם¨†כמו†שמעון†שבונה
עבורנו †תפאורה †מגוונת †ועשירה †ונאווה †שדואגת
לאיפור†וללבוש†של†כולנו¨†העלו†עבורנו†את†רמת
ההופעה†¨¢מספרת†אהובה†יצחקי†בגאווה†רבה¢†Æאנשים
שבאים†לראות†הצגות†שלנו†לא†מאמינים†עד†כמה
ההפקות†מקצועיות¨†לא†רק†מבחינת†המשחק†אלא
כל†הצד†היצירתי†שבהן†אינו†מבייש†אף†תאטרון†מקצועי
בישראלÆ¢
השנה†התלבטו†בקבוצה†איזו†הצגה†לעלות¢†Æזה†לא
פשוט †בכל †שנה †מחדש †למצוא †הצגה †שיהיו †בה
עשרים†תפקידים†ראשיים†¨¢מספרת†יצחקי†Æהעליתי
רעיון†שכל†אחד†יבחר†לעצמו†מונולוג†של†דמות†ממחזה
שהוא†אוהב†ומתחבר†אליה¨†ויעבוד†עליו†במהלך†השנהÆ
לא†באמת†ידעתי†מה†יצא†מזה†ולאן†נתקדם¨†בעיקר
קיוויתי† Æ¢מסתבר †שהנסיון †היה †שווה† Æהעבודה
האינטימית†של†כל†אחד†מהשחקנים†הניבה†הצגה
שמשלבת †בתוכה †מונולוגים †נוקבים †עם †תנועה
ומוסיקה†Æההצגה†עלתה†בכפר†במהלך†חודש†יוני
וזכתה†להצלחה†רבה†Æהכספים†שנאספו†מההצגה
הועברו¨†כמו†בכל†שנה¨†לתרומה†עבור†גופים†שונים
ביניהם†ביה¢ס†ונצואלה†במעוז†אביב¨†בית≠ספר†לילדים
עם†מוגבלויות†פיזיות†קשות¨†ולטובת†בית†הספר†בכפר
שמריהו¢†Æאנחנו†רואים†עצמנו†חלק†מתוך†קהילה†הן
בארץ†והן†הקהילה†המקומית†שרבים†מאתנו†חברים
בה†ואנו†מזמינים†תושבים†נוספים†להצטרף†אלינו¨¢
מסכמת†יצחקיÆ
קבוצת †התיאטרון †בכפר †נפגשת †מדי †יום †שני
ב≠∞≥∫†≤≤∫∞∞'±πבמרכז†בית†וייל†ותשמח†לקלוט†שחקנים
חדשים †לקראת †תחילת †פעילותה †בשנה †זוÆ

מתחביב†המשחק†שלה†וכך†הגיעה†לקבוצה¢†Æזה†לא
פשוט†למי†שלא†ממש†מדברת†עברית†להשתלב¨†אבל
לשמחתי†העברית†שלי†כבר†הרבה†יותר†טובה†ממה
שחשבתי†שיכול†לקרות†בגילי†בתקופה†כה†קצרה¨¢
היא†מספרת†Æאיזבל†גם†מודה†מאוד†לסימון¨†צרפתי
נוסף†שנמנה†על†חברי†הקבוצה¨†קצת†יותר†ותיק†ממנה
בארץ†וקצת†פחות†בטוח†ביכולת†המשחק†שלו†ובכל
זאת†הגיע†לנסות†והבין†שזה†ביתוÆ
בין†חברי†הקבוצה†ישנם†לא†מעט†מתושבי†הכפר†כמו
עמוס†סווירי¨†רוני†האן†שנולד†וגדל†בכפר†Æרוני†מספר
לי†בגאווה†רבה†כי†הוא†¢התגלה†¢כבר†בשנות†ה≠∞Æμ
בהיותו †ילד †צעיר †בכפר¨ †הוא †השתתף †בקבוצת
המשחק†שפעלה†אז†Æהיום†הוא†כבר†קצת†יותר†גדול¨
וכבר†לא†ממש†תושב†הכפר¨†ובכל†זאת†אחת†לשבוע
הוא†עוזב†את†משכנו†בנוה†צדק†בתל≠אביב†ומגיע
בדייקנות†רבה†לחזרות†הקבוצהÆ

מועדון ´

וישנה †גם †ירושלמית †אחת¨ †אביבה †מובשוביץ¨ß
שהצטרפה†לפני†שנתיים†לקבוצה¢†Æאני†מאוד†אוהבת
משחק†והייתי†בכמה†קבוצות†ברחבי†הארץ†ופה†אהבתי
מאוד†את†הקבוצה†ואת†היכולות†שלה†ונשארתי†¨¢היא

לאחר†הפוגה†של†ימי†יולי†≠†אוגוסט†חזרנו
לפעילות†ואני†מאד†ממליצה†לאנשים†לא
להסס†ולבוא†להרצאות†ולמופעים†במועדוןÆ
גם†השנה†מוצעת†תכנית†הרצאות†בימי
שני†וחמישי†המפורסמת†בחוברת¨†כדאי
לעקב†ולהגיע¨†בתכנית†נושאים†מגוונים
ומרצים†טובים†ואיכותייםÆ
בכמסגרת†פעילות†המועדון¨†אנחנו†מנסים
לארגן†קבוצה†של†אנשי†המועדון†שתקח
חלק†פעיל†בצעדת†הבנים†Æהמסלול†אינו
קשה†ונראה†לי†שזו†תהיה†חויה†נחמדה†לכל
המשתתפים† Æהמעונינים †יפנו †אלי°°
לאחר †החגים †יפתחו †הקורסים †הבאים∫
מחשבים†¨†ספרדית¨†סדנת†צילום†©והפעם
בהנחית†נורית†ירדן†ויורם†וידל®†וכן†סדנת
כתיבה†יוצרת†בהנחית†אפרת†שטיגליץ¨†כדאי
מאדÆ°°°
ב≠†∏∞†±∂Æ±∞Æנצא†לסיור†של†אחה¢צ†©יציאה
ב≠ †∞∞† ±μÆממרכז †וייל® †בסכה †של †העדה
השומרונית †בחולון¨ †כדאי †להצטרף¨°°°
בברכת†שנה†טובה†לכולם¨
עירית†ויזר†רכזת†מועדון´Æ

חזר†במרץ†לפעילות
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חוזרים†לבית†הספר
מאת∫†שרון†דור≠בן†חורין

דר†ßאלכס†שניידר†בטקס†פתיחה

ד¢ר †אלכס †שניידר¨ †מנהל †בית †הספר
המשותף†לכפר†שמריהו†ולחוף†השרון¨†מברך
את†תלמידי†בית†הספר†¢כמו†בכל†שנה†אני
נרגש†מאוד†לפתוח†את†שנת†הלימודים
החדשה†¨¢מספר†מנהל†בית†הספר†דר†ßאלכס
שניידר¢†Æבבית†ספרנו†החינוך†הצליח†להגיע
להישגים †משמעותיים †ומרשימיםÆ
כדי †להישאר †במקום †אליו †הגענו¨ †אנו
מחויבים†לשאוף†להמשיך†ולהתקדם†Æלצורך
כך¨†אנחנו†מנסים†לייצב†מסורת†ותרבות
המלוות †ומאפיינות †את †בית †ספרנוÆ
אנו†מבצעים†זאת†באמצעות†המשך†של†פרויקטים
מוצלחים †שביישומם †התחלנו †בשנים †האחרונות
הקודמות†כגון†פרויקט†¢החזרת†הטבע†לכפר†¨¢המחייב
אותנו†לעבודה†ממושכת†ולשילוב†ילדים†חדשים
שיוכלו†להמשיך†במסורת†מבורכת†זו†Æחשוב†לנו†לשמור
על†מה†שהתחלנו†ומוטלת†עלינו†החובה†לנסות†לשפר¨
לשמור†ולקדם†את†כל†אותם†המיזמים†הנפלאיםÆ
לדברי†דר†ßשניידר†בית†הספר†ימשיך†השנה†להתמקד
בשלושה †יעדים †מרכזיים †אותם †הציב †בשנים
האחרונות∫†א†Æיישום†מיטבי†של†פרויקט†¢אופק†חדש¨¢
הכולל†ניצול†מרבי†של†שעות†פרטניות†של†כל†מורי
בית†הספרÆ
ב†Æקשרי†קהילה†ושזירת†קהילות¨†פעילות†הנעשית
לקידום†שלוש†הקהילות†המשולבות†בבית†הספרÆ
ג†Æהחיבור†אל†הטבע†בכל†הקשור†לאיכות†חיים†וסביבה
ושימור†אקולוגי¨†מגמה†שהולכת†ורווחת†כיום†בעולם
ובית †הספר †מקדיש †לכך †שעות †לימוד †רבותÆ
¢בעיניי†כל†שלושת†היעדים†האלו†מהווים†עבור†בית
הספר†תהליך†חינוכי†מדרגה†ראשונה†שחייב†להימשך
בכדי†לשמור†על†צביון†בית†הספר†¨¢אומר†דר†ßשניידרÆ

בכפר

ספטמבר†∏∞∞≤

ברוכים†הבאים
ביום†חמישי¨†ה≠∏≤†באוגוסט¨†הגעתי†לבקר†בבית†הספר
המשותף †לכפר †שמריהו †ולחוף †השרון †לצורך
התרשמות††מרמת†ההתרגשות†של†המורים†והנהלת
בית †הספר †לקראת †שנת †הלימודים †החדשהÆ
עם†כניסתי†לחדר†המורים†החדש†והנעים†של†בית
הספר†קיבלה†אותי†שירי†אביב¨†סגנית†מנהל†בית
הספר †ומחנכת †כיתות †ב† ¨ßבחיוך †גדול¢† Æמבקשת
לשמור†על†השקט¨†אנחנו†באמצע†ישיבה†של†כל
המורים†בבית†הספר¨†תדרוך†אחרון†לקראת†תחילת
השנהÆ¢
שירי†סיפרה†לי†כי†השנה†קלט†בית†הספר†≥†±מורים
חדשים†ובהם†מחנכים†ומחנכות†חדשים¨†מורה†חדשה
למדעים†ולבעלי†חיים¨†מורה†חדשה†למחול†ולתנועה¨
מורה†חדשה†לאורגניות†ומורה†חדשה†לאמנות†Æשירי
לא †שכחה †לציין †כי †כמו †בכל †שנה †ב≠≥† ±השנים
האחרונות†בהן†שימשה†כמורה†בבית†הספר¨†היא
מאוד †נרגשת †לקראת †תחילת †שנת †הלימודים
והמפגש†עם†התלמידים¢†Æאנו†השנה†במגמת†צמיחה¨¢
מספרת†שירי¢†Æנפרדנו†מכיתת†ו†ßואנחנו†פותחים†שתי
כיתות†א†¨ßאליהן†יכנסו††¥πתלמידים†Æסה¢כ†בבית

הספר†ילמדו†השנה†כ≠∞∂≤†תלמידיםÆ¢
לדברי†שירי¨†השנה†ימשיך†בית†הספר¨†זו†השנה†השנייה
ברציפות¨†את†יישום†רפורמת†¢אופק†חדש¢†Æ¢הפרויקט
הוכיח†את†עצמו†מאוד†בשנה†שעברה†ואנחנו†שמחים
להיות†בין†בתי†הספר†המובילים†בארץ¨†המיישמים
זאת†Æבמסגרת†הפרויקט†מקצה†כל†מורה†חמש†שעות
נוספות†לעבודה†פרטנית†מול†תלמידים†מתקשים¨
מרכזיים†ומצטיינים†Æהעבודה†הפרטנית†מתבצעת
במגוון†רחב†של†פעילויות†העשרה†ולימודים†Æבזכות
שעות†אלו†הצלחנו†להקים†מקהלת†בנים†לבית†הספר¨
הילדים†זוכים†לפעילות†מועדונית†על†פי†בחירה†בתחומי
החקלאות¨†בעלי†החיים¨†הספורט†והצטיינות†באנגלית
ומתמטיקה† Æמטרתנו †הינה †להגיע †לכלל †הילדים
ולאפשר†לכל†ילד†להצטרף†למועדון†ולהביא†עצמו
לידי†ביטוי†בכל†תחום†בו†יגלה†עניין¢†Æאנחנו†מאמינים
כי†רפורמת†¢אופק†חדש†¢יכולה†לתרום†לביטוי†של
כישרונות†וכישורי†תלמידים†בתחומים†שונים†ולתמוך
ב¢אני†מאמין†¢של†בית†הספר†המבוסס†על†קידום
תלמידים†באמצעות†ריבוי†אינטליגנציות†במגוון†תחומים
ופעילויות†¨¢סיכמה†שירי†אביבÆ

חדש†בבית†הספר
שעורי†תיאטרון†ותנועה
אתר†אינטרנט†חדש
השנה†יחלו†התלמידים†ללמוד†שעורי†מחול†ותנועה
לבית†הספר
בית†הספר†השקיע†השנה†משאבים†בשיפור†אתר
האינטרנט†Æבנוסף†למידע†הבית†ספרי†המתפרסם
באתר¨†יקבל†כל†תלמיד†בבית†הספר†גישה†לעמוד
הכיתה†שלו†בו†יוכל†למצוא†עדכונים†שוטפים†מהמורה¨
שעורי†בית†ואפילו†לתקשר†עם†חבריו†במטרה†ליצור
פורום†כיתתי†Æבנוסף¨†להורים†תהיה†הזדמנות†לשוחח
ישירות†דרך†האתר†עם†המורה†ולהתעדכן†במצב
ילדיהם †בנושאים †כגון †הכנת †שעורי †בית¨ †קשיים¨
הסתגלות†ועודÆ

בבית†הספר†Æניצן†נאור¨†מורה†צעירה†ואנרגטית†בוגרת
לימודי†תיאטרון†ותנועה¨†מספרת†כי†השיעור†נועד
להכיר†את†גופנו†ככלי†לטובת†המשחק†והוא†עונה†על
כמה†מטרות†כמו†שיפור†היכולות†הפיזיות¨†שיפור
הדימוי†העצמי†ופיתוח†דמיון†ויצירתיות†בקרב†הילדים
בהתאם†לרוח†האינטליגנציות†המרובות¢†Æאני†חושבת
שלצד†הלימודים†השגרתיים†של†חשבון¨†טבע†ועברית
לילדים¨†חשוב†שהילדים†ירבו†להביע†עצמם†בשיעור
המאפשר†להם†להיחשף†לנושאי†תרבות†מגוונים†כמו
מוסיקה¨†משחק†ותנועהÆ¢

¥

שלום†כיתה†אß
תלמידי†כיתה†א†ßהחלו†את†לימודיהם†ביום†ראשון¨
ה≠†≥±ביולי†Æהשנה†הגיעו†לשתי†כיתות†א†¥π†ßתלמידים¨
גידול†משמעותי†מהשנים†הקודמות†Æאת†פני†הילדים
קיבלו†שתי†מורות†חדשות¨†צעירות†ונרגשות¨†מליזה
לוי†תורגßמן†מחנכת†א†±ßושרון†גולדשטיין†מחנכת†אÆ≤ß
יומיים†לפני†תחילת†הלימודים†הגעתי†לפגישה†עם
שתי†המחנכות†החדשות†שעמלו†על†הכנת†הכיתות
לקראת †בואם †של †התלמידים †הצעיריםÆ
שרון†גולדשטיין¨†בוגרת†סמינר†הקיבוצים†בחינוך†מיוחד¨
סיפרה†כי†חשוב†לה†מאוד†שהכיתה†תהיה†מסודרת
ומוכנה†עוד†לפני†בואם†של†התלמידים¢†Æאנחנו†רוצות
שכל†תלמיד†ימצא†מיד†את†מקומו†המסודר†בכיתהÆ
חשוב†לנו†לתת†להם†תחושת†בטחון†והרגשת†שייכות
כבר†ביום†הראשוןÆ¢
¢ומה †עם †ההתרגשות¨ †הפחדים †והחששות †של

התלמידים†¢øשאלתי¢†Æאנחנו†רואות†חשיבות†רבה
ביכולת†להעניק†לתמידים†החדשים†בטחון†להביע†את
התחושות†שעולות†כמו†חששות¨†פחד†והתרגשות¨†שהן
טבעיות†מאוד†Æגם†אנחנו†מאוד†נרגשות†Æיחד†עם†זאת¨
חשוב†לנו†כבר†מהיום†הראשון†להתחיל†ולהקנות†להם
כללים†בית†ספריים†כמו†משמעות†הצלצול†והסתגלות
ללוחות†הזמנים¨†עבודה†וישיבה†מסודרת†בכיתות†ועודÆ¢
שתי†המורות†ספרו†לי†כי†בכוונתן†לעבוד†יחדיו†ולשתף
פעולה†בתאום†מלא†במהלך†השנהÆ
¢יש†לנו†שני†זוגות†תאומים†שמחולקים†בין†שתי†הכיתות¨
כך†שיבחנו†אותנו†מקרוב†קרוב†¨¢צוחקות†השתייםÆ
עוד†במסגרת†העבודה†יחד†מתכננות†שתי†המורות
לערוך†ימי†הולדת†ומסיבות†משותפות†לשתי†הכיתות
כמו††גם†את†שעורי†החברה†Æהן†מבטיחות†שזו†תהיה
שנה †מעניינת †ומאחלות †בהצלחה †לכל †הילדים
החדשיםÆ
כיתה†א†ßביום†הראשון

בית†ספר†שוזר†קהילות
בית†הספר†המשותף†כפר†שמריהו†חוף†השרון†מהווה
את †הגורם †המאחד †של †שלוש †הקהילות †≠ †כפר
שמריהו¨†מושב†רשפון†וקיבוץ†גליל†יםÆ
שילוב†זה†של†שלוש†קהילות†כפריות†במקור†אך
שונות†בהתפתחותן†האורבאנית¨†מעמיד†בפני†בית
הספר†אתגרים†לא†פשוטים†Æכתוצאה†מכך¨†בית
הספר†קבע†כיעד†ראשון†במעלה†את†שילוב†כל†שלוש
הקהילות †והעמיד †מספר †יעדים †מרכזיים∫
 Æ±שילוב †קיבוץ †גליל †ים †בקהילת †בית †הספרÆ
≤ Æהגברת †המודעות †של †תלמידי †בית †הספר
לאזרחות †פעילה †ומעורבות †ביישוביםÆ
≥ Æהדדיות †ותרומה †לאוכלוסיות †אחרותÆ
 Æ¥קשר †עם †אוכלוסיות †בעלות †אופי †שונהÆ
 Æμשימוש†מושכל†של†בית†הספר†במשאבי†הקהילהÆ
∂ Æשותפות†מלאה†של†קהילת†ההורים†בהתוויות
הפעילות †הבלתי †פורמאלית †של †ביה¢סÆ

יוספה†כהן¨†מורה†למחשבים†ואחראית†על†קשרי
הקהילה†בביה¢ס†ועל†אתר†האינטרנט¨†מספרת†כי
השנה†יושם†דגש†רב†על†אירועים†משותפים†לכל
הקהילות¨†כמו†גם†ביקור†בכל†אחד†מהיישובים†Æבנוסף¨
יתקיימו†אירועים†במסגרת†שבוע†הקהילה†גם†בקיבוץ
גליל†יםÆ
¢במסגרת†בית†ספר†שוזר†קהילות†אנחנו†מקיימים
לפחות†∞†¥פעילויות†משולבות†של†ביה¢ס†והקהילה
במהלך†השנה†¨¢מספרת†כהן¢†Æבכיתות†מתקיימות
לפחות†ארבע†פעילויות†הקשורות†לנושאי†התנדבות¨
תרומה †ונתינה †במטרה †לחזק †את †הקשר †עם
אוכלוסיות†שונות†ובכלל†זה†אוכלוסיות†חלשות†Æבנוסף¨
בית †הספר †נעזר †בכל †מתקני †הקהילה †של †כפר
שמריהו†©ספריה¨†אולם†ספורט†וייל¨†בריכה¨†מגרש
הטניס®†Æבפעילויות†השונות†יש†גם†מעורבות†רבה†של
ההורים†עליה†אנו†מברכים†מאודÆ¢

אירוע†הצדעה
לאנשי†החינוך†בכפר
ביום†חמישי¨†ה≠∏∞†¨≤∏Ø∏Øהתקיים†בבית†הספר†אירוע
הצדעה†לאנשי†החינוך†מהישובים†כפר†שמריהו¨†מושב
רשפון†וקיבוץ†גליל†ים†Æסגן†מנהלת†המחוז¨†מפקחי
משרד†החינוך¨†ראשי†מחלקות†החינוך¨†מורים¨†גננות¨
סייעות†ואנשי†חינוך†מהישובים†השתתפו†באירוע
מכובד†זה†Æראש†המועצה†המקומית†וראש†חינוך
בשרון¨†דרור†אלוני¨†הביע†תודה†והערכה למנהל†בית
הספר¨†לצוות†המורים†והעובדים¨†לגננות†ולצוות†הגנים
ודיבר†על†מרכזיות†החינוך†בפיתוח†וטיפוח†חברה
בריאה†בעלת†חוסן†לאומי†Æלשתי†מחנכות†הוענקו
תעודות†הצטיינות†≠†לרכזת†המתמטיקה†ענת†לוי
ולרכזת †האנגלית †ומחנכת †כיתות †ו† ßאירית
פליישרÆתעודות†הערכה†נוספות†הוענקו†לשתי†סייעות
ותיקות¨†שתרמו†במשך†שנים†לקידום†גני†הילדים
והפורשות†השנה†≠†לאה†גונן†מכפר†שמריהו†ופרידה
גבאי†מרשפוןÆ
באותו†מעמד†נפרד†בית†הספר†מהמחנכת†הוותיקה
רחל†חפץ¨†שלמרות†מרצה†והתלהבותה†החליטה
לפרוש†לגמלאותÆ
בהמשך†זכה†הצוות†החינוכי†לשמוע†הרצאה†מרתקת
מפי†דר†ßדורית†הופ†©סבתא†בבית†הספר®†בנושא
¢לקרוא†ספר†(†להיות†יותר†אדםÆ¢
אנשי†החינוך†מעריכים†מאד†ארוע†זה†של†מתן†כבוד
לצוותים†החינוכיים†מגני†טרום≠טרום†החובה¨†טרום
החובה †וגני †החובה †בשלושת †הישובים †וכן †לסגל
ההוראה†של†בית†הספרÆ

ראש†המועצה†דרור†אלוני†ומנהל†בית†הספר†אלכס†שניידר
מעניקים†תעודת†הוקרה†למורה†ענת†לוי

ראש†המועצה†דרור†אלוני†מעניק†תעודת†הוקרה
למורה†אירית†פליישר

ברוכים†הבאים†לגן
גננות †גן †תאנה †וגן †רימון¨ †אתי †גורסוי †וכרמלה
זביב≠פרסון¨†פתחו†את†שנת†הלימודים†בהתרגשות
רבה†Æאל†גן†תאנה†נכנסו†∂≤†ילדים†חדשים†לחינוך
טרום†חובה†ובגן†רימון†ממשיכים††≤¥ילדים†במסגרת
גן†חובהÆ
הימים†הראשונים†בגן†הוקדשו†להסתגלות¨†הקניית
הרגלים†ומשחקי†חברה¨†על≠מנת†לאפשר†לילדים
הצעירים†להסתגל†למסגרת†החדשה†ולצוות†הגןÆ

μ

במהלך†השנה†הקרובה†מתכננות†שתי†הגננות†יחד
עם†הצוותים†התומכים†בהן†לשים†דגש†על†ניצני
מתמטיקה¨†אוריינות¨†כישורי†חיים¨†אורח†חיים†בריא¨
טיולים†בשדה†הבור†תוך†שימת†לב†לשינויים†החלים
בטבע†והמשך†טיפוח†גינת†הירקÆ
בנוסף†לכל†הפעילויות†האלו†ישתתפו†הילדים†גם
בפעילות†מוסיקה†עם†המורה†נדב†רבין†והתעמלות
עם†צוות†המרכז†הישראלי†לטניסÆ

עם†תחילת†השנה†יארח†גן†רימון†את†ילדי†גן†תאנה
לאירוע†משותף†לילדים†ולהוריהם†להרמת†כוסית
לכבוד†ראש†השנה†Æבתוכנית†ברכות†לשנה†החדשה¨
שירה†בליווי†נדב†רבין¨†המורה†למוסיקה¨†והפרחת
בלונים †ברחבת †הדשא †ליד †בניין †המועצהÆ
משעות†הצהריים†פועל†צהרון†בניהול†ירון¨†אשר†בשנה
שעברה †עבד †בהצלחה †רבה †עם †ילדי †הגניםÆ

ספטמבר†∏∞∞≤

בכפר

ראיון†עם†אשל†קליינהאוז¨†מנהל†חדש
בבית†הספר†העל†יסודי†חוף†השרון
¢בית†הספר†שלנו†עומד†להיות†בין†הטובים†ביותר†בארץ†בתוך†שנים†ספורות¨¢
אומר†אשל†קליינהאוז†לשרון†דור≠בן†חורין
רגע †לפני †תחילת †הלימודים †קבעתי
להיפגש†עם†אשל†קליינהאוז¨†המנהל†החדש
של†בית†הספר†¢בית†החינוך†המשותף†חוף
השרון† Æ¢כבר †עם †היכנסי †למשרדו †ציין
קליינהאוז†שהוא†עדיין†לא†רגיל†למשרד
שקיבל†¢בירושה†¨¢אבל†שאין†בכוונתו†לערוך
השנה †שינויים †מהותיים¨ †רמז †לבאותÆ
קליינהאוז†נולד†לפני†≤†¥שנים†בקיבוץ†חצרים†שבדרוםÆ
מאז†הספיק†להתחתן†ולגדל†שלושה†בנים†וגם†לעזוב
את†הקיבוץ†לטובת†העיר†הגדולה†©תל≠אביב®†Æבדרך¨
כמו†כל†בן†קיבוץ†טוב¨†רשם†נקודות†ציון†כמו†סיום
לימודים†בתיכון†מקיף†התיישבותי†¢אשל†הנשיא†¢עם
∑†יחידות†בגרות†בחקלאות†©¢לא†יודע†לגדל†נענע¨¢
טוען †קליינהאוז †בתוקף®¨ †שנת †שרות †בתל≠מונד
במסגרת†תנועת†הצופים¨†שרות†צבאי†בסיירת†מובחרת
וכמובן†טיול†תרמילאים†ארוך†בדרום†ומרכז†אמריקהÆ
למערכת†החינוך†הגיע†קליינהאוז†באופן†די†טבעיÆ
¢מגיל†צעיר†ידעתי†שאני†מעוניין†לעבוד†עם†בני†נוערÆ
לאחר†שחזרתי†מטיול†התרמילאים†שלי†פניתי†ללימודי
היסטוריה†ופילוסופיה†לתואר†ראשון†באוניברסיטת
תל≠אביב†Æבמקביל†לכך†עסקתי†בהדרכת†בני†נוער
בחוגי†סיירות†של†החברה†להגנת†הטבע¨†בתחילה†ביד
אליהו†ולאחר†מכן†בירושלים¨†שם†ריכזתי†את†חוגי
סיירות†ירושלים†במשך†שלוש†שנים†Æההמשך†עבורי
היה†כבר†ידוע†≠†לימודי†תואר†שני†בחינוך†באוניברסיטת
תל≠אביב†Æ¢למערכת†העל†יסודית†נכנס†קליינהאוז
בשנת†∑†¨±ππבתחילה†כמורה†בתיכון†רבין†בתל≠מונד
ומשנת†∞∞∞≤††בתיכון†מור†מטרו≠ווסט†ברעננה¨†כמחנך
ורכז†שכבותÆ¢
על†משרת†הניהול†הנחשקת†של†ביה¢ס†חוף†השרון
נודע †לקליינהאוז †ממודעה †בעיתון¢† Æהגיע †הזמן
להתקדם†וראיתי†לפני†הזדמנות†Æעבורי†זהו†המשך
טבעי†של†התפתחות†בתחום†החינוך¨†דרך†בה†אני
מנסה†להשפיע†מתוך†ה¢אני†מאמין†¢האישי†שלי†על
כמה†שיותר†מעגלים†Æהמעבר†לניהול†נבע†מתוך†ההכרה
שכמנהל†בית†ספר¨†היכולת†להשפיע†ולשנות†היא
הרבה †יותר †רחבה †©למרות †המגבלות †שהמסגרת
מציבה®†Æעבורי†המשמעות†של†להיות†מנהל†בית†ספר
היא†להיות†בעל†אוטונומיה†לגבי†התחומים†עליהם†אני
מופקד¨†להיות†שם†עבור†חברßה†צעירים¨†ללוות†ולטפח
אותם †ולהיום †גורם †משמעותי †עבורם †בשנים
משמעותיות¨ †בדרך †להיות †בוגרים †שלמים †יותרÆ¢
קליינהאוז†מדבר†על†תפקידו†בתחום†החינוך†באהבה
ותשוקה†וטוען†בתוקף†כי†כל†מי†שרוצה†להיות†מורה
חייב†לאהוב†את†התפקיד†ולהשתוקק†להפוך†את
העולם†למקום†טוב†יותר†ולהעביר†את†הדרך†¢הנכונה¢
לאנשים†נוספיםÆ

כפר†שמריהו
מצדיעה
למתגייסים
לצה¢ל
בכפר

ספטמבר†∏∞∞≤

ש†∫ßועל†מה†בכל†זאת†אתה†צריך†לוותר
†††††כמנהל†בית≠ספרø
ת¢†∫ßלצערי†אאלץ†עכשיו†לעבוד†בעיקר†עם†המורים
ופחות †עם †התלמידים† Æהדגש †מבחינתי †יושם †על
האנשים†שמלווים†את†התלמידים¨†מה†שיגרור¨†מן
הסתם¨†פחות†דינמיקה†בלתי†אמצעית†עם†התלמידים
עצמםÆ¢
ש†∫ßמהי†תפיסת†העולם†שאתה†מביא†עמך†לתפקידø
ת† ∫ßלטעמי †בית †ספר †לא †נועד †אך †ורק †ללימוד
מקצועות†ויש†מקום†ללמד†בו†תחומים†שנותנים†כלים
וידע†לחיים†כמו†לדוגמא†שיעור†תעבורה¨†שאינו†רשום
כשיעור†במשרד†החינוך†Æברור†לי†שישנם†תחומים
שאינם†מתוקצבים†ואינם†חלק†מתוכנית†משרד†החינוך
בהם†נשאף†להתערב†≠†כל†התחום†הערכי¨†חינוכי
למשלÆ
בנוסף¨†אנחנו†רואים†עצמנו†כחלק†מהקהילה†וניתן
את†הדעת†לכל†מה†שקורה†ועובר†על†תלמידינו¨†גם
אם†זה†קרה†מחוץ†לתחום†בית†הספר†ומחוץ†לשעות
הלימודים†Æהתפיסה†היא†רחבה†מתוך†ראייה†כוללת
של†הפרטיםÆ
ש†∫ßאלו†שינויים†אתה†מביא†איתך†לתפקידø
ת†∫ßאני†אומר†ויודע†כי†בית†הספר†שלנו†עומד†להיות
בין†הטובים†ביותר†בארץ†בתוך†כמה†שנים†Æיש†פה
תלמידים†מצוינים¨†סביבה†תומכת†ואני†לא†מתכוון†רק
למורים†אלא†גם†להורים¨†כאלו†שרוצים†וחשוב†להם
להיות†מעורבים¨†מועצה†מקומית†תומכת†שזהות†בית
הספר†חשובה†לה†מאוד†וכמובן†מגמות†מגוונות†ורבות¨
בהן†מגמות†אמנות†הכוללות†קולנוע¨†תיאטרון¨†מוסיקה¨
ואמנות†פלסטית†וצוות†מורים†איכותי†שמחויב†להצלחתו
של†בית†הספרÆ
בנוסף¨†אחד†הדברים†החשובים†מבחינתי¨†ואני†מנחיל
זאת†לצוות†ההוראה¨†הוא†שיראו†את†הילד†שמגיע
לבית†הספר†Æאני†חושש†שבמערכת†החינוך†הפרט
הלך†לאיבוד†ואנחנו†לא†תמיד†רואים†את†הילדים
שמגיעים†לכאן†במשך†שנה¨†שנתיים¨†שלוש†Æאני†רוצה
שכל†תלמיד†ותלמיד†בבית†הספר†יזכה†ליחס†אישי
בבוקר †כשהוא †נכנס †לכיתה† Æכחלק †מכך †אנחנו
ממשיכים†במסורת†ה¢בוקר†טוב†≠†¢התלמידים†נאספים
בכל†בוקר†בכיתתם†לפני†שהם†יוצאים†ליום†הלימודים
ומחנך†הכיתה†שלהם†מגיע†לברך†אותם†בבוקר†טוב
ולראות†מה†שלומם†והאם†כולם†הגיעו†Æבעיניי†המפגש
הראשון†בבוקר†עם†מחנכי†הכיתה†הוא†חשוב†ביותרÆ
ואם†מחנכי†הכיתה†אינם†באותו†יום†יכנס†מורה†אחר
שמלמד†ומכיר†את†הכיתהÆ
גם†המעורבות†הישירה†שלי†כמנהל†בית†הספר†מול
אותם†תלמידים†חשובה†לי†לא†פחות†Æאני†מתכוון
לעשות†שיחות†חתך†עם†קבוצות†תלמידים†בכל†שבוע¨
כל†פעם†משכבה†אחרת†Æחשוב†לי†להקשיב†להם†ולמה
שעל†ליבםÆ

חידוש†נוסף†בבית†הספר†הוא†הכנסת†תוכנת†משו¢ב
לאתר†בית†הספר¨†שמאפשרת†להורים†להיות†בקשר
ישיר†ורציף†עם†המורה†ולהתעדכן†כל†הזמן†במצב
ילדיהם†בכיתה†'†הישגים¨†החסרות¨†הערות†מהמורים¨
הערות†שהורה†רוצה†לכתוב†למורה†וכו†Æßהכוונה†היא
לשפר†את†זרימת†המידע†וליצור†דיאלוג†טוב†יותר
בעתידÆ
השנה†אנחנו†עומדים†למסד†את†עבודתו†של†ועד
ההורים¨†שמהווה¨†לטעמי¨†את†הצינור†המרכזי†למגע
בין†ההורים†לבית†הספר†והוא†משאב†חשוב†עבורנוÆ
ועד†ההורים†יעבוד†בליווי†צוות†יועצים†מבית†ברל
שנשכרו†לעבוד†עם†בית†הספר†עוד†בתקופתו†של
קודמי†לתפקיד†Æיועצים†אלו†נבחרו†ללוות†ולייעץ†לבית
הספר†בתהליכים†הפדגוגיים†והמנהליים†כגון†הסדרת
דפוסי †העבודה †בין †ועד †ההורים †למוריםÆ
ש†∫ßהאם†שינית†תפקידי†הוראה¨†שכרת†מורים
†††††חדשים†וכוøß
רוב †המורים †שהיו †נשארו †והוספנו †חמישה †מורים
חדשים†Æאני†לא†מאמין†בשינויים†מיידיים†וסומך†על
צוות†ההוראה†שנמצא†כאן†Æהשינוי†המרכזי†שבחרנו
ליישם†הוא†במבנה†הפנימי†Æמונתה†רכזת†פדגוגית¨
עינת†גורה¨†שהייתה†רכזת†החטיבה†העליונה†בבית
הספר† Æתפקידה †לרכז †את †כל †תהליכי †הלמידה
המתקיימים†בבית†הספר†Æיצרנו†תפקידים†חדשים†של
רכזי†שכבות†שיקבלו†נפח†משמעותי†בתפקיד†זה
והגדרנו†תפקידי†אורך†דומיננטיים†כגון†רכזת†חברתית
ורכזת†פדגוגית†שבמקביל†יתגברו†את†תפקידי†הרוחב
של†רכזי†השכבות†Æהמהלך†בו†נקטנו†מצביע†על†כך
שבשנים †הקרובות †יושם †דגש †רב †על †העבודה
המרכזית†שלנו¨†דהיינו†ההוראה†והלמידה†שמתקיימות
בכיתות† Æבכוונתנו †להתמקצע †בנושא †זהÆ
ש†∫ßאיזה†מסר†היית†רוצה†להעביר†לתושבי
†††††כפר†שמריהוø
ת†∫ßאני†יודע†שרבים†מהתלמידים†שמגיעים†לכאן
מבית†הספר†היסודי†שבכפר†עוזבים†אותנו†בכיתה†יÆß
יותר†נוח†להם†להתפזר†בתיכונים†בהרצליה†בגלל
הקרבה †ובעיקר †בגלל †ה¢אח †הגדול† ¨¢המסורת
המשפחתית†Æאין†לי†ספק†שבמתכונתו†החדשה†בית
הספר†יציע†חוויה†מהנה†לאותם†תלמידים†ובשנים
הבאות†מגמה†זו†תלך†ותשתנה†Æאנחנו†נראה†יותר
ויותר†תלמידים†מאזור†כפר†שמריהו†שיבחרו†להישאר
איתנוÆ
ולסיכום∫
אני†גאה†לפתוח†את†השנה†החדשה†עם†∞∑∑†תלמידים¨
מברך †את †אלו †שנמצאים †ואת †תלמידי †כיתות †זß
שמצטרפים†אלינו†Æיש†לנו†אחוזים†מצוינים†של†בוגרים
ורבים †מתלמידי †בית †הספר †משרתים †ביחידות
מובחרות†וממשיכים†בלימודים†אקדמאיים†גבוהיםÆ

ביום†ג†ßה≠†∏∞†±μÆ∑Æהתקיים†ערב†מתגייסים †בבית
ראשונים†בכפר†שמריהו†בנוכחות†משפחות†ואורחים≤≥ Æ
צעירים בוגרי†י¢ב¨†ילידי†∞†¨±π∏π≠πהשתתפו†בארוע
צנוע†ומרגש†לציון†גיוסם†הקרוב Æמקום†הארוע†נבחר
להיות†בית†ראשונים†≠†ביתם†של†לילי†ויוסטין†קלימן ≠
ששוקם†ושוחזר†למרכז†חינוכי†חוויתי¨†מייצג †את
ראשית†ההתיישבות †בכפר†Æמקום†בו†ערכי†החלוצים
≠ציונות¨†צניעות¨†הגשמה†תרומה†וחזון†≠ היו†חלק†בלתי
נפרד†מחייהם¨†רלוונטים†לחיינו אנו†והם†מתחדדים
ביתר†שאת†לפני†גיוסם†של†הצעירים†לצה¢לÆראש
המועצה¨†דרור†אלוני†בירך†את†המתגייסים†הצעירים

ובני†משפחותיהם†ואמר≠ כמי†שירת††≤¥שנים†בצה¢ל
כמפקד†ומנהיג¨†מוקיר†אני†את†תרומת†הצבא†לחיי
וממליץ על †בחירה †בתפקיד †שישלב †עשייה
משמעותית †לחיי †המתגייס †ולתרומתו †לחברה
הישראליתÆ
לצד†קטעי†מוסיקה†נעימה¨†סיפר†ע†Æטייס†בן†הכפר
על שירותו†הצבאי¨†בחירותיו†וטיפים†לגיוס†קל Æבשם
ההורים†בירכה†ליויה†תיאודור†ודיברה†על†אחריות
אישית†ולאומית¨†ביתה†יסמין†בירכה†בשם†המתגייסיםÆ
†שי†צנוע†≠†אוסף†שירים†עבריים†¢עבודה†עברית†¢ניתן
למתגייסים †הצעירים †בליווי †ברכת †דרך †צלחהÆ

∂

מוזיאון
לזיכרה†של†אילזה†הרצוג¨
בית†ראשונים
פותח†את†השנה†החדשה ממקימות†כפר≠שמריהו
במגוון†רחב†של
אירועים†ופעילויות

מוזיאון†בית†ראשונים¨†שנפתח†בשנת†∑∞∞≤¨†יום
העצמאות†ה≠††μπשל†המדינה¨†במסגרת†חגיגות
ה≠ †∞∑ †לכפר †שמריהו¨מציע †עבור †תושבי †הכפר
והסביבה†מגוון†רחב†של†פעילויות†וארועים†Æכמו†בכל
שנה¨†גם†השנה†יקיים†המוזיאון†מספר†אירועים
שהפכו†למסורת†בכפרÆ
בחודש†שבט†יארח†בית†ראשונים†משפחות†תושבים
חדשים†ויקיים†סיור†מודרך†ופעילות†יצירתית†שנועדו
לערוך†היכרות†עם†מורשת†הכפר†וערכי††המייסדיםÆ
במהלך†השנה†יתארחו†כל†גני†הילדים†בכפר†שמריהו
ומושב†רישפון†מספר†פעמים†בבית†ראשונים†Æכחלק
מתכנית†הפעילות†יערך†מפגש†מקדים†בגנים†עצמם
בו†יחשפו†הילדים†לתכנים†המוצגים†במוזיאון†Æלאחר
מכן†הם†יגיעו†לשניים≠שלושה†ביקורים†בהם†ייחשפו
לתכנים†המוצגים¨†כגון†משק†החלב†'†עבודה†ברפת¨
הכנת†גבינות†וארוחת†בוקר†על†טהרת†מוצרי†החלב¨
סחיטת†מיץ†טרי†ועוד†Æמפגש†נוסף†נסוב†סביב†המטבח
≠†הילדים†יפגשו†את†כל†כלי†המטבח†של†פעם¨†כגון
ארון†הקרח¨†סיר†הפלא†ועוד†וישחקו†משחקי†יצירה¨
יקשיבו†לסיפורים†מפי†בני†הדור†השני†למייסדים
ויקבלו†מידע†רחב†על†סביבת†הכפר†כפי†שהיתה
לפני†עשרות†שנים†Æ
לתלמידי†בית†הספר†מתוכננת†פעילות†המותאמת
לכל †שכבות †הגיל †הכוללת †את †הכרת †תחומי
החקלאות¨†בטחון†ואבטחה¨†תרבות†בכפר†באותם
ימים¨†העפלה†ועוד†Æתכנית†זו†אמורה†להתחיל†לפעול
כבר†בשנת†הלימודים†הקרובה†לאחר†שיאושר†סופית
תקציבה†במועצהÆ
לדברי†אביבה†כהן¨†מנהלת†בית†ראשונים¨†זוהי†גאווה
גדולה †לנהל †מוזיאון †המאפשר †לתושבים †לבקר
ולהיחשף†לתרבות†שאפיינה†את†הכפר†בימי†היווסדוÆ
¢תושבים†רבים†מביאים†מכרים†וחברים†מכל†קצוות
העולם†לראות†ולספר†על†ההיסטוריה†והמסורת†של
הכפר†Æבנוסף¨†בית†ראשונים†הפך†למקום†אירוח
לערב†המתגייסים†המסורתי¨†שנערך†בכל†תחילת
הקיץ†Æבמהלך†השנה†מבקרים†במקום†ראשי†רשויות
מקומיות†מרחבי†הארץ†ונכבדים†נוספים†מוזמני†ראש
המועצה†Æבמהלך†השנה†שעברה†הקמנו†בחצר†בית
ראשונים†תצוגה†מרשימה†של†כלים†חקלאיים†ישנים
שנתרמו †למוזיאון †על †ידי †תושבי †הכפר †ואנחנו
מתכוונים†גם†השנה†להמשיך†לחדש†ולהכניס†דברים
נוספים†הקשורים†לפעילות†המוזיאוןÆ¢
מוזיאון†בית†ראשונים†פתוח†בימי†שלישי
בשעות†∞≥∫†±≤∫≥∞†≠†∞πללא†תאום†מראש†ובשאר
הימים†לפי†תאום†בטלפון†∏Æ∞π≠πμμ∂∂μ

∑

מאת∫†מיכל†אברהם†הרצוג

אמי¨†אילזה†הרצוג†לבית†סמואל¨†נולדה†ב≠∑∞±π
בקניגסברג¨ †פרוסיה †המזרחית †©ברה¢מ
לשעבר®†Æרוב†ימי†ילדותה†עברו†עליה†בכפר
קטן†בשם†שנפליס†Æהוריה†היו†אמידים†ואביה
היה†ממשקמי†בית†האופרה†המקומית†Æבבית
המרווח†התגוררו†הוריה¨†אחיה†≠†הנס†וארנה¨
אך†גם†צוות†משרתים¨†כולל†אומנת†©שהייתה
קרובה †ביותר †לאימי®¨ †נהג¨ †גנן †והאחראי
לאורוות¨†כשלכל†ילד†סוס†משלוÆ
בילדותה†היתה†אמי†קטנה†וצנומה¨†ורופא†המשפחה
טען†שלימודים†לבחינות†הבגרות†הם†למעלה†מכוחהÆ
על †כן †בגיל †∂† ±נרשמה †לבית †ספר †קטן †לגננות
ושתלנות†Æהמנהלת†סרבה†לקבלה†בגלל†יהדותה¨
אך†הרשויות†כפו†עליה†לקבלה†והתלמידות†תמכו
בהÆ
עם†תום†לימודיה†נגשה†לבחינות†הבגרות†והחלה
ללמוד†רפואה†בברלין¨†פרנקפורט†והיידלברג¨†לימודים
אותם†כמעט†סיימה¨†לולא†נאלצה†לקטוע†אותם†עם
עלית†היטלר†לשלטון†Æבברלין†הצטרפה†ל¢וורקלויטה¨¢
פלג†של†ה¢קמרדן©†¢תנועת†נוער†גרמנית®†שחבריה
הושפעו†מתורתו†של†מרטין†בובר¨†שהטיף†להעמקת
התודעה†היהודית†בקרב†יהודי†גרמניה†שרבים†מהם
היו†מתבוללים†Æהם†למדו†עברית¨†ספרות†עברית¨†תנ¢ך
ויהדות†אך†ללא†השקפת†עולם†ציונית†מובהקת†Æערב
אחד†בחורף††¨±π≥±על†רקע†אווירה†של†מתח†בין
אנרכיסטים†וקומוניסטים¨†נאסרו†חברי†הקבוצה¨†כולל
אמי¨ †ללא †הסבר¨ †אך †שוחררו †למחרת †בעקבות
שתדלנותה†של†הקהילה†המקומיתÆ
לאחר†התאבדותם†של†דודתה¨†אחות†אמה¨†ובעלה
ב≠≥≥†¨±πערב†הגירתם†להולנד¨†החליטו†אמי†ואחיה
הנס†לעזוב†את†גרמניה†Æוכך†ב≠≥≥†±Æ±≤Æ±πעלו†הנס
ואמי †על †אוניה †בטרייסט †לחמישה †ימי †הפלגה
שבמהלכם†סבלו†השניים†ממחלת†ים†קשהÆ
הנס†התיישב†תחילה†בגן†השומרון†©ב≠†±π≥πעבר†לגור
בכפר †שמריהו®† Æאמי †הצטרפה †לחבריה
מה¢וורקלויטה†¨¢שעמדו†להקים†את†קבוץ†הזורע¨
בחדרה† Æבנובמבר †† ±π≥¥הגיעו †הוריה †לביקור
בפלשתינה†≠†אביה†כבר†היה†חולה†מאד†ובעצם†בא
להיפרד†מילדיו††Æהוא†נפטר†בחיפה†מהתקף†לב
ונקבר†בכרכור†ואשתו†חזרה†בגפה†לגרמניה†Æאמי
עזבה†את†ה¢וורקלויטה†¢והחלה†ללמוד†בבית†ספר
לאחיות†בירושלים†אך†החליטה†בסופו†של†דבר†לעזוב
את†הלימודים†לטובת†מפעל†ההתיישבות†Æהיא†פנתה
לחברת†רסקו†ורכשה†קרקע†בישוב†העתיד†לקום
על†שם†שמריהו†לוין†Æבהרצליה†ג©†¨ßכיום†הרצליה†ב®ß
פגשה†את†¢חוצפה†¨¢הוא†אבי¨†בצלאל¨†אשר†עלה
ארצה†מצßכיה†בינואר††±π≥¥באשרת†תייר†ונותר†בה
כשוהה†בלתי†חוקיÆ
השניים†בנו†את†ביתם†בכפר†ובאוגוסט†∑≥†±πנכנסו
לגור†בו†Æב≠≤†¨±π¥לאחר†שהלול†שלהם†התמוטט¨†היה
צורך †למצוא †מקור †פרנסה †חלופי¨ †ואבי †הצטרף
למשטרת†הישובים†העבריים†©כשהוא†הופך†לתושב
חוקי†בעקבות†כך®†Æאבי†היה†אחראי†על†הנשק†שאופסן
ב¢תחנה©†¨¢לימים†ביתה†של†המועצה†המקומית†כפר
שמריהו®†והלול†שוקם†בעזרתם†של†תושבי†הכפרÆ
לזוג†נולדו†≤†בנות†≠†אנוכי†ב≠†±π≥πואחותי†שלומית
ב≠≤†¨±π¥שאובחנה†לאחר†לידתה†כילדה†חריגה†Æתושבי
הכפר†התייחסו†אליה†כשווה†בין†שווים†ולגן†הילדים
נכנסה†בגיל†≥†כמו†כולנוÆ

הכפר†של†אז†התאפיין†בחיי†חברה†פעילים†מאדÆ
אני †זוכרת †במיוחד †את †חוג †הסביבון †©¢הטרנדל
קלאב†∫®¢בכל†חנוכה†התאספו†∏≠∑†זוגות†בביתו†של
מר†ויסברון†הנגר†©שהיה†אחראי†על†הכנת†הפרסים
בנגרייתו®†ואשתו†הכינה†את†הכיבוד†Æאנו¨†הילדים¨
היינו†סקרנים†לדעת†למחרת†האירוע†מי†ובמה†זכו
המשתתפיםÆ
אמי†התפרנסה†כלולנית†והייתה†חברת†הוועד†הראשון¨
ולימים†חברה†בוועדת†התרבות†Æהיא†הפיקה†את
טכס†חג†הבכורים†ואת†חגיגות†יובל†העשרים†לכפר¨
סייעה †לעולים †חדשים †במעברת †נוף≠ים¨ †לימדה
עברית¨†הייתה†לחשנית†בהצגות†שהועלו†בתיאטרון
הכפר†בשפה†העברית†והעתיקה†ספרות†ילדים†לכתב
ברייל†Æהיא†שרה†במקהלה†בניצוחו†של†אברהם†דאוס
ולימים†שרנו†יחד†במקהלה†בניצוחו†של†שמחה†דבירÆ
בתחילת†שנות†השישים†הקימו†הורי†יחד†עם†הורים
נוספים†את†¢כפר†תקווה†¢לילדים†חריגים†ליד†טבעוןÆ
אחותי†שלומית†עברה†לגור†שם¨†ואלו†היו†השנים
המאושרות†בחייה†Æבקיץ††±π∂μאושפזה††בבית†החולים
רמב¢ם†בחיפה†Æהאגודה†החקלאית†של†הכפר†דאגה
להמשך†תפעול†הלול†בזמן†שהורי†ישבו†לצידה†בבית
החולים†ותושבים†התבקשו†לתרום†דם†עבורה†Æשלומית
נפטרה†יומיים†לאחר†חג†שמחת†תורה†Æזה†המקום
להודות¨†אם†כי†באיחור†רב†מאד¨†לתושבי†הכפר
ולציין†את†העזרה†ההדדית†המופלאה†באותן†שניםÆ
בית†הורי†היה†בית†צנוע†≠†¢יקי†¢ועברי†גם†יחד†≠†בית
שבו†¢תרבות†¢היתה†מבוססת†על†ספרות¨†הסטוריה¨
ארכיאולוגיה¨ †אמנות¨ †שירה¨ †מוסיקה †ותיאטרוןÆ
בשנת†≥∏†±πנפטר†אבי¨†ובאותה†שנה†עברה†אמי
ניתוח†קטרקט†כושל†אשר†הותיר†אותה†כבדת†ראיהÆ
†היא†נפטרה†בביתה†ב≠∑∞∞≤†¨±∂ÆπÆחודשיים†ו≠≥†שבועות
לפני†מלאת†לה†∞∞†±שנהÆ
יהי†זכרה†ברוךÆ
מיכל†הרצוג†אברהם

ספטמבר†∏∞∞≤

בכפר

שבט†ני¢ר†מסכם†שנת†פעילות
לאחר†שנה†עמוסה†של
פעולות¨†טיולים†ואירועים
יצא†שבט†ני¢ר¨†באמצע
חודש†יולי¨†למפעל†סיכום
השנה†≠†מחנה†הקיץ
ביער†ציפוריÆ
חברי†השכבה†הבוגרת†בחרו†השנה†כנושא†מרכזי
למחנה†הקיץ∫†¢העולם†שסובב†אותי†Æ¢במסגרת†הנושא
עברו†החניכים†פעולות†לימוד†והסברה†על†היבשות
השונות¨†התרבויות†הנפוצות†בכל†יבשת†וההיסטוריה
שלה†Æדרך†ההכרות†עם†העולם†למדו†החניכים†להכיר
מה†קורה†גם†פה†בישראל†ובעולם†הסובב†אותםÆ
בטרם†הגיעו†החניכים¨†במשך†שלושה†ימים¨†שהו†חברי
השכבה†הבוגרת†ביער¨†בנו†את†המחנה†והכינו†אותו
לקליטת†החניכים†Æכאשר†הגיעו†החניכים†הראשונים
'†ילדי†כיתות†ו≠ßז†¨ßהם†מצאו†מחנה†מטופח¨†הכולל
שער†כניסה†בדמות†שער†הניצחון†הצרפתי¨†רחבת
מסדרים†עם†תורן†בצורת†הספינקס¨†חדר†אוכל
המכיל†את†כל†טעמי†העולם†ותא†טלפון†כמו†בלונדוןÆ
ביום†השני†למחנה†הצטרפו†חניכי†כיתה†ה††ßולאחר

יום†נוסף†הגיעו†חניכי†כיתה†ד†¨ßשזה†להם†המחנה
הראשון†Æבמהלך†שהותם†במחנה†בנו†החניכים†את
המחנה†הגדודי†שלהם†≠†האזור†בו†הם†ישנים¨†וכן†עברו
פעילויות†קבוצתיות†שונות†כמו†א¢ש†©אימון†שדאות®
לילה¨†ימי†ספורט†ופעילות†על†השער†השבטי†©בגובה
†μמ†Æ®ßחניכי†כיתה†ז†ßבילו†יום†שלם†בכנרת†במסגרתו
בנו †רפסודה †בכוחות †עצמם †והשיטו †אותהÆ
ביום†שבת†הגיעו†ליום†ביקור†במחנה†חניכי†כיתות†ג¨ß
שחוו†אף†הם†טעימה†קצרה†ממה†שמחכה†להם†בצופים
בשנה†הבאה†Æהם†הודרכו†על†ידי†חניכי†כיתה†ט¨ß
שסיימו†את†קורס†ההדרכה†שלהם†ומיועדים†להדריך
אותם†בשנה†הבאהÆ
שלוש†פעמים†ביום†פקדו†החניכים†את†חדר†האוכל
השבטי†ונהנו†מהארוחות†הטעימות†שהכינו†להם†מספר

הורים¨ †אשר †התנדבו †לצאת †ולבשל †עבורםÆ
לאחר†כחמישה†ימי†מחנה†≠†עבור†החניכים¨†ותשעה
עבור†השכבה†הבוגרת¨†חזרו†כולם†הביתה†עייפים
ומרוציםÆ
תודה†לכל†מי†שלקח†חלק†בהצלחת†המחנה†≠†החניכים¨
חברי†השכב¢ג†וההורים†המתנדביםÆ
הפעילות†התחדשה†ביום†שישי†ה≠†∏∞±≤Æ∞πÆ
ושעות†הפעילות†הן∫
בימי†שלישי†∞∞∫∑†±π∫∞∞†≠†±לשכבות†ז†≠†ßטß
בימי†שישי†∞∞∫∂†±∏∫∞∞†≠†±לכל†החניכיםÆ
רות†לוי¨†רכזת†שבט†ני¢ר

בטחון†אישי†כאיכות†חיים†בכפר
במהלך†השנה†האחרונה†ירד†אחוז†הפשיעה†בכפר
שמריהו†ב†•∞∂†Æעל†נתונים†אלו†מצביע†בגאווה†רבה
יובל†גרין¨†רכז†הביטחון†של†הכפר¨†בעברו†מאבטח
בבתי†המשפט†בתל≠אביב†ובחמש†השנים†האחרונות
מתנדב†ביחידת†הבילוש†של†הרצליהÆ
יובל†גרין†מספר†כי†תופעת†הפשיעה†בכפר†הולכות
ומתמעטות†בזכות†שתוף†פעולה†עם†משטרת†ישראל
ובאמצעות†פעילות†יחידת†מתנדבים†המונה†∞∑†אנשים
תושבי†כפר†שמריהו†ורשפון¨†שמסיירת†בכל†לילה
ומאפשרת†לתושבים†לישון†בבטחה†בבתיהם¢†Æאנחנו
שמים†דגש†רב†בכל†מה†שקשור†למיגון†והגנה†על
תושבי†הכפר†¨¢מספר†גרין¢†Æבכדי†להגן†על†התושבים
ולאפשר†להם†לחיות†את†חייהם†בשלווה†ובנחת†אנחנו
מפעילים†מוקד†עירוני††≤¥שעות†ביממה†Æבמשך†שעות
היום†©משמונה†בבוקר†ועד†חמש†אחר†הצהריים®¨
נמצא†בכפר†ברוך†סלומון¨†שוטר†קהילתי¨†המוכר
לרב†תושבי†הכפר†Æברוך†נמצא†בשטח†מדי†יום†ומהווה
כתובת†זמינה†בכל†מה†שקשור†לעבודות†המשטרהÆ
לדוגמא¨†תושב†שפרצו†לביתו†יכול†להגיש†תלונה
ישירות†דרכו†ולחסוך†נסיעה†למשטרת†הרצליהÆ¢
¢אנחנו†מאמינים†כי†שוטר†הפועל†בתוך†היישוב†הוא
מקור†הרתעה†לפושעים†ומהווה†מענה†זמין†לתושבים
שנתקלים †בבעיות †ונושאים †שונים †המצריכים
התערבות†¨¢אומר†יובל†גרין†Æגרין†עצמו†מסייר†אף†הוא
מדי†יום†בכפר†משעות†הצהריים†ועד†עשר†בלילה
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