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דבר מנהלת הכפר יעל אריאל

תינוקות תשע"ו הבתם

מושגים של צבא  שוהם

מבט מקרוב- יפעת אורנשטיין איילנש

מבט מקרוב- ליאורקה קיסוס נגסו וקדסט י"ב

לוח הכפר

סקר- מה זה להיות חרותי? מולעלום

כתבה על החווה בחיספין שרה סוליי

גלריית תמונות 

מה היה לנו? 

שבוע צה"ל  שוהם

נמצאים אנו בחודש ניסן, יש המבארים ששמו של חודש "ניסן" 
ישראל  יציאת  בזמן  זה  בחודש  שנעשו  הרבים  לניסים  רומז 
היו  ממצרים,  ישראל  עם  ביציאת  רבים  מהלכים  ממצרים. 
מלווים בניסים שמעל הטבע. גם המילה "פסח" באה מהמילה 
ישראל  ביציאת מצרים עם  ולדלג.  "לפסוח" שמשמעה לקפוץ 
עצמו  את  שהכין  מבלי  גבוהות  למדרגות  ולהגיע  לקפוץ  זכה 
אליהם וזאת בתוך פרק זמן קצר ביותר. תהליך יציאתו של עם 
בלבד,  חודשים  ושלושה  כשנה  ארך  לחירות  מעבדות  ישראל 
אחר יציאת מצרים זכו ישראל למעמד הר סיני ומתן תורה. אמרו 
חז"ל שאפילו יחזקאל הנביא לא זכה לראות התגלות ה' כמו זו 
גדולים  נביאים  וגם  סוף,  בים  בהיותה  פשוטה  שפחה  שראתה 
לא זכו לראות ניסים מופלאים כמו אלה שראו ישראל ביציאת 

מצרים.

גם אנו נמצאים בתקופה של גאולת עם ישראל וחזרתו לארצו. 
יש צדדים בהם הגאולה שלנו דומה לגאולה בזמן יציאת מצרים 

ויש צדדים שבהם הגאולה שלנו שונה מזו שהייתה אז.

א.  גם בימינו אנו חווים ניסים ויד ה' פועלת עלינו לטובה, אך 
אלא  גלויים  שלא כגאולת מצרים, הניסים בימינו אינם ניסים  

ניסים נסתרים בתוך הטבע. 

קטן,  במאמץ  גדולה  לישועה  זכו  ישראל  מצרים  בגאולת  ב.  
ולהתאמץ  קשה  לעמול  נדרשים  אנו  שבימינו,  בגאולה  אך 
כדי להוסיף ולהיגאל. שום דבר לא ניתן לנו כמתנת חינם. כל 
התקדמות דורשת יגיעה רבה וכל  מדרגה נרכשת בהרבה יזע 

ודמעות. 

איננו  בתקופתנו  הגאולה  תהליך  מצרים,  מגאולת  בשונה  ג. 
מהיר ופתאומי. תהליך הגאולה בימינו הוא איטי  וממושך.

גאולת  בין  דמיון  יש  נקודה אחת שבה  ישנה לפחות  מצד שני, 
מצרים לגאולתנו העכשווית.

יעל אריאל 

משולחנה
של

מנהלת הכפר 

תוכן הענינים

עורכת ראשית: 
חנה אוחיון

כותבות:

הבטם וורקו

איילנש טקלה

שרה סוליי

נגסו אבווה 

קדסט סיסאי

מולעלום אלמייה

עיצוב גרפי: רחל קורלנסקי

המדרש אומר : דומה דודי לצבי )שיר השירים ב', ט'( מה הצבי 
הזה נגלה וחוזר ונכסה כך גואל הראשון נגלה ונכסה ר' ברכיה 
)מדרש   ... גואל האחרון  לוי אמר כגואל הראשון כך  בשם רבי 

רבה במדבר פרשה יא פסקה ב(

קורה  הדבר  לסירוגין.  ומסתתר  מתגלה  הוא  רץ,  הצבי  כאשר 
או  נמוך  שטח  בתוך  עובר  הצבי  כאשר  השטח  תנאי  בגלל 
מאחורי סלע ואז הוא נסתר לרגע אך מיד אחר כך הוא חוזר 

ומתגלה במלוא הדרו. 

לא תמיד אנו רואים בגאולה תהליך ברור ועקבי של התקדמות. 
העלייה,  את  לזהות  מצליחים  אנו  שבהם  בגאולה  חלקים  יש 
ויש פעמים שנדמה שאנו נמצאים בשלב של נפילות ונסיגות, 
אך אנו צריכים להאמין שגם משברים ונסיגות אלה הם חלק 
עם  את  המובילה  ה'  מיד  חלק  הם  וגם  ההתקדמות  מתהליך 

ישראל.

יש מאפיינים של  ואחת מאתנו  גם באופן אישי אצל כל אחת 
תהליך הגאולה של כל ישראל. יש פעמים שאנו יכולות לראות 
קפיצה  יש  פתאום  מצרים.  כגאולת  גלויים"  "ניסים  ממש 
דברים  לעשות  מצליחות  אנו  גדולה.  והתקדמות  משמעותית 
בבחינת  ממש  וזה  אותן  לעשות  מסוגלות  שאנו  האמנו  שלא 
עקב   - איטי  הוא  אצלנו  ה"גאולה"  תהליך  רוב  אך  גלוי",  "נס 
בצד אגודל, עם הרבה עבודה ועמל אישי, ואף כאן אנו צריכות 
את  לגלות  לנו  ומסייעת  דוחפת  מכוונת,  ה'  יד  שיש  להאמין 

הכוחות החיוביים שבתוכנו.

לראות  מצליחות  אנחנו  תמיד  לא  הגאולה,  תהליך  כמו 
התקדמות ועלייה. יש פעמים שנראה לנו אולי שאנחנו אפילו 
שגם  להאמין  אנו  וצריכות  להתייאש  לנו  אסור  אך  בנסיגה, 
המשברים והנפילות יכולים להיות גורם מקדם ומרומם אם רק 

נשכיל לראות בהם הזדמנות לתקן ולשפר.

פסח כשר ושמח

יעל
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התינוקת של יפעת 

שם: יסכה

נולדה ב: 31.12.2015

משקל: 2.960 ק"ג

כך  לה  קראנו  השם:  פירוש 
אימנו  שרה  של  השם  זה  כי 
ומסמל את הקדושה שהייתה 

בה, וגם אהבנו את השם.

התינוקת של נאווה

שם : רוני

נולדה ב: 26.2.16

משקל: 2.900 ק"ג

כך  לה  קראנו  השם:  פירוש 
לפורים  קרוב  נולדה  היא  כי 
ובפורים צריך לשמוח. וגם המילה רון זה מילה נרדפת לשמחה. 

התינוק של זוהר

יום חמישי, ב' אדר א'  נולד ב: 
בשעה 7:25

משקל: 2.755 ק"ג.

למצוא  זמן  הרבה  לנו  לקח 
אהבנו  רועי  וגם  אני  שגם  שם 
הנבחר  והשם  עליו.  והסכמנו 
מילה  נווה,  מגן.  נווה  הוא 
ונווה.  אדמוני  שהוא  אמרו  המלך  דוד  על  נאה.  ליפה,  נרדפת 
מדבר,  נווה  המדבר,  באמצע  הירוקה  החלקה  זה  נוסף  פירוש 

ואחד השמות של בית המקדש.

לפני  נפטרה  היא  השלום.  עליה  שלי  סבתא  של  לזכרה  מגן, 
שלושה חודשים והייתי מאוד קשורה אליה. וכשהיא נפטרה היה 

אליה. לסבתא שלי קראו קבבוש,  ברור שאתן שם שקשור  לי 
זה  מגנניה באמהרית  היא שתהיה מוקפת אנשים,  המשמעות 
הסיבה  הייתה  שלי  סבתא  מפגיש.  או  למפגש  והסיבה  המקור 
והמקור לאיחוד המשפחה וגם מקור התמיכה והעוגן של כולם 

ושלי כמובן. ומכאן השם מגן שהוא קיצור של מגנניה.

התינוק של דיצה

שם: יהודה

חשוון.  ט"ו  רביעי,  יום  ב:  נולד 
28.10

לבדיקה  חולים  לבית  נסעתי 
צירים.  החלו  ובדרך  שגרתית 
אמרתי  חולים  לבית  כשהגענו 
שאני  לי  נראה  אבל  לבדיקה  שהגעתי  אותנו  שקיבלה  לאחות 

יולדת היום. מכאן לשם, תוך 5 וחצי שעות נולד יהודה.

משקל: 3.610 ק"ג

השבט  של  שם  זה  יהודה  השם  כי  כך  לו  קראנו  השם:  פירוש 
ממנו יצא דוד המלך. זה השם שניתן לבן של יעקב מלשון הודיה, 
תודה. וגם אנחנו מודים לקב"ה על הבן המתוק שנולד לנו. כל 

ילד הוא מתנה!

התינוקת של דנה

שם : יובל 

נולדה ב-6.1 12016 .

במשקל : 3.000 קילו 

קראנו לה יובל כי זה היה השם 
המשפחה  בני  שכל  היחיד 
בעלי  אבל  איילה  רציתי  למשל   } }=דנה  אני  עליו,  הסכימו 
והילדים רצו יובל שזה פלגי מים וזה שם יפה גם בעיני ומתאים 

למשפחה שלנו . 

מה היה לנו?

אז פתחנו את הרבעון בערב כישרונות צעירים 
מ-ט-ו-ר-ף !!! עליתם לבמה עם שלל כישרונות 

בתחום הריקוד , השירה האפייה ועשיתם לשופטים 
חיים קשים ....הייתם מדהימות ושנה הבאה מחכים 

לראות אתכן שוב ועוד כישרונות חדשים!

התינוקות שנולדו לצוות השנה
מולועלם

הבטם

אירחנו את הבוגרות שלנו מחזור 
יא לשבת מהנה של יחד, בה 

שמענו חוויות מהמקומות השונים 
בהם הם נמצאות.

כיתות יא סיימו את מפגשי הטבע 
תרפיה, בהם למדו על עצמם על 

הקבוצה ובכלל איך מסתדרים בטבע. 

היה לנו אחלה של שבוע צה"ל והקדשנו לו 
כתבה שלמה בעלון. 

כיתה יב נסעה למגדל העמק למפגש 
עם בנות יב ממקומות נוספים בארץ, והם 
שמעו על הדילמות של הבת שירות ועוד...

כיתה יא 2 יצאה לשבת כיתה בקצרין וכיתה 
יב נסעו לשבת כיתה בירושלים. 

בראש חודש אדר אירחנו את 
האנשים השונים ממקומות 

ההתנדבות אצלנו, היה מרגש מאוד 
ונותן המון כוח להמשיך לתת!

ובחודש אדר היה לנו שמייח!!! הפסקות ממתוקות, מחנכות 
פנימייה מחופשות לחניכות, מבצע של כיתה י' שעשתה לנו 

ארוחת בוקר כפרית טעימה!, כיתה ט' פנקו אותנו בארוחת ערב 
במסעדת קפה קפה, ההכתרה בטבריה היפה שיצאנו ממנה 

עם תובנות על חיינו ... שבת זכור ו"ה"מסיבה של כיתות יא אכן 
מסיבה מהאגדות!

ראינו את ההצגה "אילו יכולתי " 
העוסקת בתופעת השימוש בסמים 
זמינים ובאלכוהול בקרב בני הנוער.

 עכשיו שימי שישי ארוכים חזרנו לצאת בימי 
שישי לטיולים לפני שבת פנימייה, ונסענו 

לשכשך במעינות סלוקיה.

בשבת התארחו אצלנו בת-שבע ושלמה 
שוב ממבוא חורון, ושתי מדריכות 

מהעדה האתיופית ממדרשת נשמת.

אז זהו עוד רבעון עבר לו ומעבר לפעילות השותפות של ההתנדבות , חוגים פעילויות מדריכה ועוד ...

נספר חלק ממה שהיה לנו ברבעון הזה ...



שבוע צה"ל

אדר א' היה לנו שבוע צה"ל מקפיץ !!! מטרטר !!! עם הרבה רעל בעיניים והרבה כייף!!!

מה היה כל – כך מיוחד בשבוע הזה ? 

בשבוע צהל הכרנו וחווינו מה זה צהל ואת האווירה הצבאית

כל יום פתחנו במסדר בוקר בו חווינו מה זה מסדר צבאי ומה זה עמידות צבאיות.

כל כיתה הייתה יחידה אחרת והייתה תחרות בין הכיתות במהלך השבוע 
על שפה נקיה, קוד לבוש, נוכחות במסדרים ובפעילויות.

הייתה אוירה צבאית בכפר- הרבה בנות הסתובבו על מדים, היו צלצולים 
של מנגינות צבאיות.

ברחבי הכפר היו מלא חידות שקשורות לאנשים ואירועים מהצבא, תשובות נכונות הוסיפו 
לכיתות עוד נקודות. החידות עוררו עניין בכפר, גרמו לבנו לחפש ולבדוק וללמוד דברים חדשים 

ובעיקר זה יצר אוירה כיפית בכפר.

את שבוע צהל סיכמנו בערב רעל צהל בו פתחנו במסדר מטורף שכל מי שדיברה והייתה 
קצת לא בסדר הייתה צריכה לעשות 10 שכיבות שמיכה!! הייתה כתובת אש, ויצאנו למשימות 
צבאיות- זחילה, למדנו על מצבי ירי ועוד. את הערב סיימנו בהכרזה על הכיתה המנצחת ובחרנו 

גם מצטיינת מכל כיתה

מקוות שזה תחילת של 
מסורת כפרית חדשה!

הקשב!!!

...

......
* ש"ג – שמור גבול. 

מש"ק - מפקד שאינו קצין. 

מ"כ - מפקד כיתה. 

מ"מ - מפקד מחלקה. 

מ"פ - מפקד פלוגה. 

סמג"ד - סגן מפקד גדוד. 

מג"ד - מפקד גדוד. 

סמח"ט - סגן מפקד חטיבה. 

מח"ט - מפקד חטיבה. 

בקו"מ - בסיס קליטה ומיון. 

גלח"צ- גילוח צחצוח

בלת"ם - בלתי מתוכנן.

אפטר - חופשה קצרה למשך מספר שעות. 

גימל - אישור שהייה בבית בשל סיבות רפואיות

דיסטנס - מרחק פיקודי בין מפקד לחייליו. 

דסקית - לוחית זיהוי ממתכת שעליה מוטבעים 
משמשת  החייל.  של  האישי  והמספר  השם 
לצורך זיהויו במקרה חירום. חובה לענוד אותה 

על הצוואר )לבנים ישנן גם דסקיות לנעליים{

חופ"ל - חובש פלוגתי. 

חמשו"ש - חופשת סוף שבוע שמתחילה ביום 
חמישי. 

חפ"ש - חיל פשוט. 

חפש"ש - חופשת שחרור. 

- כל חייל מקבל מספר  - מספר אישי  מ"א 
אישי בעת הגיוס שהוא מספר הזהות הצבאי 

שלו. 

שפצו"ר - שיפור צורה  של ציוד צבאי

המכולת    - ממונע  קניינות  שירות   - שק"מ 
של הצבא- לא תמיד זול שם אבל זה מה יש 

בשטח. 

שק"ש - שק שינה. 

מד"ס - מדריך ספורט. 

מור"ק - מורשת קרב. 

מזל"ט - מטוס זעיר ללא טייס. 

מטכ"ל - מטה כללי.

מג"ב - משמר הגבול. 

לבסיס,  מגיעים  שאיתם  המדים   - א  מדי 
צבאיים  בטקסים  ולובשים  הביתה  יוצאים 

ובמסדרים. 

במהלך  שלובשים  עבודה  מדי   - ב  מדי 
סגורים  בבסיסים  או  קורסים  טירונות, 

וקרביים.

עד  הזמן  )פרק  מינימלי  זמן  פרק   - פז"מ 
קבלת דרגה, שחרור וכו{ 

ת"ש - תנאי שירות. 

תרבות יום א' - מסגרת שבה יוצאים החיילים 
הרצאה,  הצגה,  כלשהי:  תרבותית  לפעילות 

טיול או סיור כלשהו - נדיר אבל כיף.

מפני  המגן  אפוד  פיצוץ,  שכבת   - שכפ"ץ 
רסיסי פיצוץ.
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שהם ליניק
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מה התפקיד שלך בכפר?

מגמת  מלמדת  לקולנוע,  מורה 
קולנוע. 

מלמדת  האחרונות  בשנתיים 
יחידה שקוראים לה "השכלה 
כללית"  בוחרים נושא מסוים 
במקרה הזה קולנוע לומדים 

אותו לא בתוכנית הגדולה. 

מה את אוהבת במקצוע 
שלך ?

בצורה  שלומדים  אוהבת  אני 
רגילה  כך  כל  לא  שהיא 

שלומדים באמצעות הרבה עשייה 
בסרטים ושגם מצלמים ועורכים לבד 

סרטים . מה שבעיקר אני אוהבת זה שיש 
לי הזדמנות להכיר את האופי של הבנות דרך 

הסרטים שהם עושות. 

מה התחביבים שלך?

אני מאוד אוהבת לצלם במצלמה רגילה לא וידאו.

מה את חושבת על הכפר?

מיוחד.  ומאוד  נעים  מאוד  מקום  זה  שהכפר  חושבת  אני 
צוות המגיעים מכל  וגם אנשי  בנות  בו שילוב של  יש  וגם 
מני עולמות ודווקא בגלל השילוב של הרבה עולמות נוצר 

משהו מאוד יפה ומאוד מיוחד.

מה אנשים בכפר לא יודעים עליך?

אנשים בכפר לא יודעים שאני מאוד אוהבת ספורט אתגרי, 
חופשית  צניחה  וצנחתי  סנפלינג  שלי  בעבר  שעשיתי 

וקפצתי באנג'.

איזו תלמידה היית?

הייתי תלמידה חננה. )תלמידה שלא עושה הרבה בעיות( 
אבל ממש שנאתי מתמטיקה.

       איזה דמות את מעריכה?

אני  לי דמות ספציפית שאותה  אין 
מעריכה ... אני כן מאוד מעריכה   
לעשות  גם  שמצליחות  נשים 
בעבודה  חשובים  דברים 
מצליחות  וגם  שלהם, 
המשפחה  עם  להיות 

שלהם.

איך הכרת את בעלך?

ככה:  בעלי  את  הכרתי 
אמרה  לדירה  שלי  שותפה 
לי שיש לה איזה חבר שמגיע 
לבקר אותה. והיא תהיה בישיבה 
עד מאוחר בעבודה ושאני בינתיים 
תחזור,  שהיא  עד  אליו  נחמדה  אהיה  
מאוד  בשר  קציצות  הכנתי  היום  באותו  ואז 
שלי  וחברה  ודיברנו  ישבנו  עגבניות.  ורוטב  טעימות 
שעות  שלוש  אותנו  השאירה  והיא  מאוחר  הגיעה  בכוונה 

להיות ביחד ,כך הכרנו ומאז אנחנו ביחד ...

מה רצית להיות כשהיית קטנה?

כשהייתי קטנה רציתי להיות עיתונאית.

איזה טיפ היית רוצה לתת לבנות בכפר?

הטיפ שהיתי רוצה לבנות זה שיגלו מה החלומות שלהם , 
וברגע שהם ידעו מה החלומות שלהם שלא יוותרו עליהם 

עד שיצליחו להגשים אותם. 

מה את מאחלת לעם ישראל?

אני מאחלת שנהיה במדינה שקטה ומשעממת שלא קורה 
בה שום דבר. שאפשר יהיה לדבר בה רק על מזג-האוויר 

מרוב שלא יקרה בה שום דבר.

ספרי על עצמך:

היה  זה   , חיילת  כשהייתי  לגולן  הגעתי 
בשנת 1996,אז לא היו הרבה אנשים 

די  היה  הגולן   , ציפורים  היו  בגולן 
בגולן  בעלי  עם  התחתנתי  ריק. 
ו13   ילדים,  ארבעה  לנו  יש  כיום 
נכדים. אנחנו חקלאיים, מגדלים 
: זיתים, תפוזים, קלמנטינה, וגם 

מגדלים תרנגולי הודו. 

מה התפקיד שלך בכפר:

אם-בית,  הייתי  לכפר  שהגעתי 
ואחר כך מחנכת פנימייה. 

את  ומרכזת  למידה  במרכז  אני  השנה 
לי  יש  ובנוסף  ההתנדבות.  של  הפרויקט 

רכזת  והוא  בכפר  זמן  הרבה   היה  שלא  תפקיד 
בוגרות.

מה את אוהבת בכפר?

אני אוהבת את הכפר, את הבנות. את הצוות שאני עובדת אתו 
ואני  ואוהבת ללמד.

מה מיוחד בעיניך  בכפר?

רעיונות  תמיד  יש  מתחדש,  הזמן  כל  שהכפר  בעיני  המיוחד 
ומחשבות חדשים איך לקדם את הבנות וליצור תנאים שיאפשרו 

הצלחה והתקדמות לבנות.

מה התחביבים שלך?

יש לי מלא תחביבים. אני אוהבת לקרוא, אוהבת לטייל בארץ 
עם המשפחה, אוהבת לבשל, אוהבת לשחק עם הנכדים שלי.

מה אנשים בכפר לא יודעים עלייך?

שהייתי בת שש בערך כמעט טבעתי 
מהמים  פחדתי  ומאז  התיכון  בים 
למים.  להיכנס  העזתי  ולא 
 30 בגיל  לשחות  שוב  למדתי 
כי בגולן לא היה מקום שחייה 
והיה  לכינרת  יורדים  והיינו 
לתת  ופחדתי  לילדים  מסוכן 
להם לשחות לבד ואז לקחתי 
קורס שחייה כדי שאם יקרה 

משהו לילדים חס ושלום. 

איזו תלמידה היית?

הייתי תלמידה שלמדה מה שאהבה, 
למדתי  מזה  חוץ  חשבון.  למדתי  ולא 

הכל טוב.

איזה דמות את מעריכה?

אני מעריצה את האנשים שהיו בתנ"ך כמו: שרה אמנו, מרים 
אחות משה.

איך הכרת את בעלך?

הכרתי את בעלי בעבודה, עבדנו ביחד בחקלאות. הכרתי אותו 
בגולן.

מה רצית להיות כשהיית קטנה?

רציתי להיות מתרגמת, לדעת את כל השפות בעולם, ואני עדיין 
לא יודעת אפילו אמהרית...

איזה טיפ היית רוצה לתת לבנות בכפר?

שכל קושי שמגיע אפשר לצמוח ממנו, זאת אומרת הכל תלוי 
איך מסתכלים על החיים- תתאמצו לראות טוב! תחשבו טוב 

ויהיה טוב!

מבט              מקרובמבט              מקרוב

יפעת
ליאורקהאורנשטיין 

קיסוס

נגסו וקדסטאיילנש
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מה זה בשבילך להיות אדם 
חירותי, חופשי? 

לקראת חג הפסח הנקרא גם חג החרות שאלנו את בנות הכפר וצוות הכפר : "מי הוא אדם חרותי?" 
והנה התשובות לפניכם ....

בתאל: }כיתה י'{
את  עושה  חופשי,  אדם 

מחשבותיו ורצונותיו.

ליבה: }כיתה י'{
שבא  מה  שעושה  אדם 
שמח  שמח,  חופשי,  לו, 
מהחיים  שמח  מעצמו, 

שלו, לא הולך כמו כולם.

זינה: }כיתה יב {
אדם שלא תלוי 
באחרים, עצמאי.

יפה: }כיתה ט'{ 
אדם שעושה מה שבא 
לו, לא שואל אף אחד.

רעות: }כיתה יא{
אדם שעושה מה שבא 
לו ולא מושפע מאנשים, 
בנאדם שלא אכפת לו 
מה כולם אומרים, אדם 
חופשי זה אדם חירותי!

 שהם:
}מו"ח של כיתה יב {

 אדם שהוא יכול לעשות 
מה שהוא רוצה עם 

גבולות שהוא שם לעצמו.

 נטלי גטהון
}מו"ח לשעבר{

חירות בשבילי זה להיות עצמך 
ולעשות מה שטוב לך בדרך 

המדויקת שלך בלי לחשוב מה 
אחרים אומרים.

שבות: }מדריכה 
בוגרות{

 לעשות את מה שאתה 
חושב שנכון לך, ובשמחה.

שרה סוליי: }כיתה יא{ 
להיות אדם חירותי זה 
להיות אדם עם דעה 

משל עצמו.

יהודית: }כיתה יא{
בנאדם שחי את החיים שלו בלי 

הפרעות של אנשים מסביב.

טל: }כיתה יא{
אדם מאושר. אין לו 

כובד בכתפיים.

 תהילה סעדיאן
}כיתה יא {

 אדם שיש לו את חופש 
הביטוי והוא אומר ועושה 

את מה שהוא מרגיש 
באמת.

אפרת: }כיתה יא {
להיות בנאדם חופשי 
אין אדם ששולט עליו.

 הבטם וורקו
}כיתה יא{

אדם שיכול לעשות 
את כל מה שהוא רוצה 

לעשות בלי לפגוע 
בזולתו.

איירוס : }כיתה יא {  
מישהו שמאמין בעצמו 
ולא מפחד מהסביבה 

מה יגידו עליו ולא נגרר 
אחרי מישהו בגלל לחץ 

חברתי.

 חנה אוחיון:
}מדריכה בוגרת {

אדם שמקבל באהבה 
את מציאות חייו, ופועל 
לשנות אותה לטובתו. 

טינניו: }כיתה יב {
אדם שיכול לעשות כל מה 

שבא לו. עצמאי.

"מה אדם עושה עם חירותו? לשם מה הוא בן חורין?  מהו בכלל אדם חירותי? בהבנה ההמונית "בן חורין" פירושו: אדם העושה 
כרצונו. האמנם? האם אדם שהחליט לעשן סמים הוא חירותי? האם הוא מסוגל להפסיק? על פי רוב לא. אם כך, הוא עבד 
ליצרו, למרות שלמראית עין הוא המחליט. יש גם עבדות פסיכולוגית: התנהגותו של אדם נקבעת על פי מה שמוצא חן בעיני 
אחרים. הוא הולך למקומות מסוימים כי כך עושה החברה הסובבת. הוא מתלבש בצורה מסוימת כי זו האופנה. זו עבדות. אף 

אחד לא מכריח אותו לנהוג כך, אבל החלטתו נקבעת מתוך כבילות לרצונם של אחרים."

הרב אבינר

לאחר שנפסק דינו של שרנסקי להישלח לסיביר קם ואמר:

"אתה אדוני השופט חושב שהנך חופשי! אתה חושב כך כיוון שלאחר שייגמר המשפט תלך לביתך ואילו אני אהיה המשועבד, 
כיוון שאלך לכלא לזמן רב. אך דע לך שמבין שנינו, אני הוא בן החורין האמיתי! אמנם גופי יהיה משועבד, אבל רוחי, היא תישאר 
חופשית, כיוון שארגיש שלא נכנעתי לגזרותיכם ונשארתי נאמן לאמונתי. אך לך השופט קבעו מראש מה לומר! גופך אמנם 

משוחרר, אבל אינך חופשי להכריע לפי אמונתך. רוחך משועבדת וזה חמור פי כמה!

אנטולי שרנסקי \ אסיר ציון 

 בן" ההמונית בהבנה? חירותי אדם בכלל מהו?  חורין בן הוא מה לשם? חירותו עם עושה אדם מה"
 הוא האם? חירותי הוא סמים לעשן שהחליט אדם האם? האמנם. כרצונו העושה אדם: פירושו" חורין

 גם יש. המחליט הוא עין שלמראית למרות, ליצרו עבד הוא, כך אם. לא רוב פי על? להפסיק מסוגל
 הולך הוא. אחרים בעיני חן שמוצא מה פי על נקבעת אדם של התנהגותו: פסיכולוגית עבדות

 זו. האופנה זו כי מסוימת בצורה מתלבש הוא. הסובבת החברה עושה כך כי מסוימים למקומות
 ."אחרים של לרצונם כבילות מתוך נקבעת החלטתו אבל, כך לנהוג אותו מכריח לא אחד אף. עבדות

 הרב אבינר .

 

 :ואמר קם לסיביר להישלח שרנסקי של דינו שנפסק לאחר

 לביתך תלך המשפט שייגמר שלאחר כיוון כך חושב אתה! חופשי שהנך חושב השופט אדוני אתה"
 החורין בן הוא אני, שנינו שמבין לך דע אך. רב לזמן לכלא שאלך כיוון, המשועבד אהיה אני ואילו

 נכנעתי שלא שארגיש כיוון, חופשית תישאר היא, רוחי אבל, משועבד יהיה גופי אמנם! האמיתי
 אבל, משוחרר אמנם גופך! לומר מה מראש קבעו השופט לך אך. לאמונתי נאמן ונשארתי לגזרותיכם

 !כמה פי חמור וזה משועבדת רוחך. אמונתך לפי להכריע חופשי אינך

 אסיר ציון  \אנטולי שרנסקי 
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לוח הכפר

יחידה  היא  יחידות  מהחמש  אחת   . החקלאות  מדעי  מגמת  יש  שלנו  בכפר 
מעשית בה נבחנים ברכיבה על סוס טיפול בסוס ועוד ...

נוסעים  אנחנו  להקמתה  הראשונה  שמהשנה  סוסים  חוות  קיימת  בחיספין 
לשם לרכיבה על הסוסים.

כיתות ט+י נהנות כל הבנות מהרכיבה בחווה ובכיתות הגבוהות בנות המגמה 
ממשיכות לנסוע פעם בשבוע לחווה בחספין. 

תכירו את הסוסים שלנו בחווה:

הסוסים שלנו
מהחווה בחיספין 

שרה סוליי

על ג'ונג'ון: חיה רייזווינג- "הוא היפראקטיבי ואני חולה עליו."

אני  ברכיבה  כיף  ממש  והוא  עליו  לרכב  בטוחה  מרגישה  "אני  כהן-  אפרת 
מאוד אוהבת אותו."

על שלג: חנה שפיצר- " אני לא מפחדת לרכב עליה לעומת שאר הסוסים כי 
היא נוחה היא וממושמעת."

על פינקי: מושקי בנאי- "הוא מאתגר הוא עושה כיף ומשאיר אחריו חוויה 
למרות שלא תמיד בה לי לעשות למענו אני תמיד יוצאת מרוצה וזה משפר 

לי את המצב רוח."

על דיאגו:  שרה סוליי- "הוא סוס חזק ועקשן עם הרבה אנרגיה , אני מאוד 
נהנית מכל רגע ברכיבה."

ולפעמים  מקשיב  לא  אבל  רגוע  חמוד  "הוא   – אסמרה  תבלט  הוגו:  על 
מעצבן."

ואני אוהבת  ומאוד חביבה עלי  ג'סיקה: בתיה ברקת- היא אנרגטית  על 
אותה למרות הכול "  

על קורי: שרה סוליי- הוא מאוד עצלן אבל יש לו הרבה ידע ."

על יערה: בלומה איטקין- " היא רגועה ולא עושה בלגן כיף לי לרכב עליה." 

צע"ר בעל"ח 
האם מותר להרוג את הזבובים שמשגעים אותנו ?!?!                                      

הרב : בדיעבד כן אם הם מפריעים ללמידה בכיתה... אבל אם 
זה רק תירוץ אז לא.  

נערה רעבה
, האם מותר לבקש מאיש  ואני מתה מרעב  אוכל  לי  אין  אם 

צוות את הסנדוויץ שהוא הכין לעצמו?

הרב : אסור בהחלט, אלא אם כן האיש צוות מכיר את תופעת 
הנערה הרעבה, והוא הביא מראש אוכל לעצמו ואוכל לנערה 

הרעבה. 

גזל שינה
האם מותר לצאת לאחר כיבוי אורות לחדר אחר, כדי לספר 

משהו חשוב לחברה?

הרב : אם זה דורש עימות עם המדריכות הלילה אז לא, כי יש 
בכך עיכוב המדריכה וזה יכול להביא חלילה לגזל שינה, אבל 
אם את עושה זאת לאחר שהמדריכות לילה ישנות אין בעיה 
יש להיזהר שלא תירדמי בשיעור מרוב עייפות שלא ישנת   {

בלילה ותכשילי את המורה בגזל שינה { 

שו"ת סלולרי

הוא היא 

1
2

35
4

הוא אמירה, משפט - היא 
ספר הנקרא בליל החג

הוא אחד מבני ישראל 
במצרים - היא עְמָלה

הוא אחד הבנים בהגדה - 
היא הסתיימה 

הוא ֶמֶרד - היא אחות 
משה

הוא הלחם שהומטר 
משמים - היא אחד 

החלקים בארוחה

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

תפזורת לפסח 
מכות מצרים

תפזורת פסח
מצה, הגדה, פרעה, משה, תיבה, 
אפיקומן, מרור, פרימדות, עבדים



1415

גלריה

אדר

מכינות סושי

השבעה

שבת בוגרות

מקומות ההתנדבות 
באים לביקור בכפר

חוג רולר

לשרות משמעותיכנס שמינסטיות הכנה 

בית מדרש

הערכה לבנות הכפרנציג לאורו נלך נותן תעודת 

אדר יב בשבת בירושלים
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כפר הנוער איילת השחר ג' בניסן תשע"ו 11/4/2016
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