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זה  שמתחיל,  דבר  כל  מו 
מין כזה "בלגן" - זה התחיל 
הייתה  הקבוצה  כל  בקטן, 
היה  קטן  הכי  ילדים,  12־13 
לקראת  היה  גדול  והכי  שנה,  בן  כמעט 
זה  כולל  שיש.  מה  עם  מתחילים  שלוש. 

שהבת של הגננת הייתה בגן.
נפגשתי עם ה"דינוזאורים" של שקד. רובי 
ונגה כרמל, עמית ולילך גלקין וגלעד אלון, 
לשמוע איך הכל התחיל. מה היה הניצוץ 
 - מרתק  היה  הערב  את שקד.  שהדליק 

תוב הראשונות,  מהשנים  זיכרונות  ־עלו 
נות על התהליך שקהילת שקד עברה עם 
השנים, על להיות הורים בחינוך וולדורף 
ועל הבוגרים עצמם. הערב הזה עוד ילך 

־איתי זמן רב ואני מקווה שהצלחתי להע
ביר קצת ממנו אליכם.

הכל התחיל ב־1989 כשישראל קורן, אבא 

מקומי  בעיתון  מודעה  פרסם   3 בן  לילד 
והזמין הורים לפגישת היכרות להקמת "גן 
אחר". סמדר ליקטה את נגה בטיפת חלב; 
היא אמרה לה שהיא נראית מתאימה לגן 

"הג שבו  גן  חיפשו  ולילך  עמית  ־החדש. 
ננות עושות עוד משהו חוץ מלעמוד ליד 

־הגדר ולעשן" וסטפני וגלעד רצו גן וולדו
רף לבתם, אחרי שעזבו את הרדוף.

החוויות הראשונות
הם נפגשו בבית של ישראל, סטפני כבר 
והיא סיפרה להם קצת על  כגננת  גויסה 
מבוכה,  רגע של  היה  הם התאהבו.  הגן. 
מי קם ראשון ומתחייב. אחד האבות קם 

ראשון לשלם והשאר היסטוריה.
גלעד מספר: מה שהיה ברור מההתחלה- 

־שזה לא יהיה גן הורים. היה ניסיון רע בי

 3 הזרע של השקדים רחלי תדהר קנר :: 6 מחשבות של אחרי אספת קהילה רותי גימפל ::
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 עורכים:
 יריב הרפז, רחלי תדהר קנר, 

מתן בן־ארי

 כתבים צוות נושא:
יורם גרשמן, מאיה שביט, טלי וידומסקי, 

מתן בן־ארי, רותי גימפל, איריס פלג

 עיצוב גרפי:
מיכל מגן 

 צילום:
טל גליק

 איורים:
 ילדי שקד

לוח הכיתה של הגר הלוי־פורת

 בית דפוס:
"מילניום" אלון דה־פיצ'וטו

 איור שער: 
שחר קובר

 תודות: 
 לכל הכותבים והכותבות,

 המתראיינים והמתראיינות,
 תודה מיוחדת לעפרה קנה

 ובהצלחה לה בבית ספר אופק
 לבועז הירש, 

 למירי שורקין ודבורה צור
למשפחותינו שתמכו בנו בתקופה 

האחרונה, ולכל קהילת שקד

הזרע של 
השקדים

חברים יקרים,

עם פתיחת שנת הלימודים אנו מגישים לכם גיליון זה של "עלי שקד" 
העוסק בהתחלות.

26 שנים חלפו מאז ה־1 בספטמבר 1989, אז נכנסו לראשונה 13 קטנטנים 
בשערי גן שקד. מאז, נאפו הרבה חלות בימי שישי, עמותת שקד גדלה 

והיא כוללת קרוב ל־600 משפחות ב־5 גנים, 16 כיתות יסודי, 6 כיתות 
תיכון ומכללת שערים. פעמים רבות אנו שומעים במפגשים ארציים 

שעיני היוזמות בארץ נשואות אל הניסיון הרב של שקד: אנו הראשונים 
שהרחבנו את היסודי לשתי כיתות, הייחודיים במערך גדול מאוד של 
פעוטוני וולדורף מקצועיים, והמובילים במהלכים מול משרד החינוך. 
בעינינו, הקסם המאפיין את ממלכת שקד הינו פרי שיתוף הפעולה 

המתמיד בין הצוות החינוכי וההורים. כמו בכל משפחה, גם אצלנו, יש 
חיכוכים וצרימות. יחד עם זאת, תמיד יש את מי שנושאים את דגל 

ההידברות הפורייה וההבנה ההדדית בין כל הצדדים.
השנה, צוות בית הספר נגע בשאלת הטקס של "שער הפרחים" והציע 

מתכונת חדשה שתיטיב עם הילדים הרכים שנכנסים לכיתה א'. אנו 
תקווה שהאומץ הזה, לשנות מסורת ארוכת שנים ולהתאימה לימינו 

ולגודלה הנוכחי של הקהילה, יהווה השראה לכולנו בצורך לבחון את 
הקהילה שלנו וצעדיה בעתיד.

מקווים שתיהנו מקריאתו של הגיליון כמו שאנו נהנינו מהכנתו, ושהוא ייתן 
נקודת מבט על ההתחלות ועל השינויים שמתרחשים לאחר ההתחלה.

שלכם,
צוות עלי שקד

aley.shaked@gmail.com

רחלי תדהר קנר נפגשה 
עם ותיקי השבט לשיחה 

על ההתחלה

מי ייתן ונוכחותנו המלאה
תפתח את ההוויה השלווה

בה מצויה האהבה
שתנחה את עשייתנו 

המשותפת

גליה טיאנו רונן
ורס ועד הורים ועלי שקד
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ידענו מההתחלה  רושלים, אנחנו לפחות 
הורים.  גני  עם  טובים  לא  ניסיונות  שהיו 
ומתוך ההיכרות שלנו עם אנתרופוסופיה 
לנו מההתחלה  וולדורף היה ברור  וחינוך 
שכדאי להקים עמותה. ולמרות שעוד לא 
היה כלום, היה איזשהו חזון ארוך במימד 
הזמן שראה אפשרות של הרבה דברים. 
אני לא אגיד שראינו בית ספר ב־89', זה 

־לא יהיה הגון, אבל היתה תפיסה של יצי
רת אורגן שיאפשר הרבה דברים אחרים 

־בתחומי החינוך, התרבות והחברה, ובזי
קה לתרבות הישראלית.

הם נזכרים בחוויות הראשונות מההכרות 
־עם חינוך וולדורף: תפירת בובות )נגה זו
־כרת את הכבשה הראשונה שתפרה, סט

פני אמרה לה שאולי כדאי לקחת אותה 
לווטרינר(, הכנת רהיטים בבית של מנחם 
מצחיקים  דברים  היו  נגה מספרת:  שנל. 
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באותה שנה. באספת ההורים הראשונה 
ישבנו על בולי עץ. עוד חשבנו שזה חלק 
לתת  לכולנו  אמרו  ופתאום  מהתפיסה 

ידיים והיינו די המומים. מאז התרגלנו.
היתה  שלמה  ששנה  ועירית  עמית: 
שואלת למה לא מדליקים פה את האור, 
היא הייתה נכנסת לגן ונשענת על המתג 

שיידלק.
גלעד: זה היה מין קומת קרקע, חצי מרתף, 
חשוך באופיו ועוד עם הצל של העצים היה 
באמת חשוך. הייתה אמא אחת שאמרה - 
אני עוד אלמד אותם להשתמש בגרוטאות. 

מה זה גן בלי גרוטאות?
שני  היה  הגן  הראשון:  בחנוכה  נזכרים 
חדרים והול קטן כזה, 13 ילדים ובאנו כל 

קיבל קל וכל אחד  הורים,  זוג  ־אחד עם 
הם  הזו  הצפיפות  ובתוך  נר  עם  מנטינה 
טיילו עם הנרות הדלוקים והיתה ספירלה 

מהברושים..זה היה מצחיק ומרגש...
־גלעד: מה שמעניין במשפחות האלו, שכ

מעט כולן משפחות חדשות בטבעון, לא 
והרוב  ראשונים.  ילדים  והרבה  ותיקים, 

אנשים שבאו לפה מבחוץ.
עמית: אני שם את הדגש על זה שזה ילד 

ראשון - ילד ההחלטות.
בעמותת שקד?  שרשומים  המייסדים  מי 
אלון,  וגלעד  סטפני  שנל,  ומנחם  אילנה 

ישראל קורן, נרי ודוד גאולה.
במקביל:  תהליכים  שני  פה  היו  גלעד: 

־אחד, הקמת הגן של ההורים והילדים וב
־שלב הראשוני, וברגע שהתברר שזה רצי
־ני, הייתה הקמת העמותה והתפיסה שה

עמותה היא קודם כל עוסקת אופרטיבית 
בדבר הקטן הזה אבל היא מכילה בתוכה 
פוטנציאל של חזון שיכול לצמוח לכל מיני 

־כיוונים. וגם הגן הקטן צריך מבנה מערכ
תי. ומכיוון שידענו שגן הורים זה דבר לא 

־נכון ולא מתאים ומכיוון שהיה ברור שה
שאלה על השמירה על החופש המקצועי 

־של העובדים היא דבר מאוד מהותי שצ

ריך מאוד להקפיד עליו. ואז בעצם הקמנו 
את העמותה, ועשינו את התקציב. אני לא 
הייתי מגיע לישיבות כי איילת הייתה בת 
פחות משנה אז הייתי נשאר איתה בבית 

לגז אותי  אז בחרו   - הייתי  לא  ־בתמרת. 
בר... את מי בוחרים? את מי שאיננו...

במספר  גידול  היה  כבר  השנייה  בשנה 
גן  הילדים, בשנה השלישית כבר פתחנו 

שני - את גן לילך.
גלעד נותן את ההסבר ההיסטורי: בשנה 
היו  אחד,  דברים:  שני  קרו  השלישית 
מיכל  הגיעה   - ושניים  גדולים.  ביקושים 

־ויטיס שהייתה גננת וולדורף. התנאי שה
־נחה אותנו היה שצריך גננת שעברה הכ

שרה מקצועית של וולדורף.
והיא עשתה את הגן עם תמיר מור - זה 
היה כזה חלוצי וראשוני שבגלל שלא היה 
הגן  בתוך  חדר  היה  בגן.  גרה  היא  כסף, 

נמשך  כסף  האין  שלה.  החדר  היה  שזה 
הרבה שנים, עד עכשיו...

 12 שהתחיל:  גן  היה  הראשונה,  בשנה 
ילדים, אחת היא של הגננת, שתי גננות, 
צהרון, היה ברור לכולנו שאין כסף. אתה 
שנשאר  ומה  שצריך,  מה  כל  את  משלם 
אתה מחלק לעובדים, יש - יש, אין - אין. 

בהתנ כמעט  היה  זה  הראשונה  ־בשנה 
משכורת  להם  נתתי  כסף  כשהיה  דבות, 
וכשלא היה כסף - אמרתי להן - אין. אבל 

זה בגלל שהיו מעט ילדים.
)הערת המראיינת: ככה זה היה בגן אלה 
בהתחלה, אמנם לא היו מצבים שלא היה 
גרושים.  כסף, אבל הגננות עבדו בשביל 
גלעד: טוב, חלוציות זו חלוציות. היא לא 

תלויה בזמן(.
מאוד  מהר  דברים,  עוד  היו  אבל  נגה: 

־היו מפגשים, של מלאכת יד למשל, לה

יכולה להבין  אני  היום  לגן.  כין צעצועים 
- זה היה מקום של שיחה  אותם אחרת 
- על הורות, על חינוך, משהו שהולך איתי 
כל השנים עם כל הארבעה. ומיכל הייתה 
עושה חוג מלאכת יד וזה נהיה יריד כזה. 

והתח קהילה.  שיצרו  דברים  מיני  ־כל 
הנגב.  אל  טיולים  ביחד,  טיולים  עם  לנו 
נהייתה פה קהילה נורא פעילה. )עמית: 
זוכר  אני  אבל  בגן,  מהנרות  נבהלה  נגה 

־את האימה של משפחת אורבך מהמצו
קים של נחל מסור(.

הם מספרים על הקשר עם ראש המועצה 
בגן  ליריד  בא  הוא  דאז, שמואל אבואב. 

ויצא גרופי שלנו.
אני שומע  "אני מחפש קהילה,  הוא אמר 
פה על קבוצת הורים שמטיילת יחד בנגב, 
ולא  לתמוך  רוצה  אני  ובזה   - קהילה  וזו 
מעניין אותי מה שיטת החינוך שלהם". מה 

שתפס אותו זה שהתחלנו לא מזה שבאנו 
לבקש משהו. פשוט עשינו, לא באנו ישר 
היינו  לא  )עמית:  משהו  לבקש  למועצה 
סופר  היינו  אולי  גלעד:  חכמים.  מספיק 
חברתי  ממקום  בא  שהוא  ובגלל  חכמים( 
היו לו חושים לדברים האלו, הוא יכול היה 
לקלוט דברים כאלו של עשייה חברתית, 
הורים שעושים  יזמות, של מעורבות,  של 
ולא באים להתבכיין. וזה בחוש הוא קלט.

סוף תקופה
רק בשנה השלישית הם התחילו להיחשף 
לעובדה שיש תפיסת עולם שלמה מסביב. 
הגיע רון ליברמן מהרדוף שעשה הרצאות 
"על האמנות בחינוך". אף אחד מהם כמעט 
במלוא  אנתרופוסוף  עצמו  את  מגדיר  לא 
מובן המילה, אבל מדע הרוח מלווה אותם 

בחיי היום יום, בעבודה ובהורות.
לילך: אני לא למדתי דקה אנתרופוסופיה 
אבל אני מבחינתי חצי אנתרופוסופית, כי 
בעולם שלי אני משתדלת לגדל את עצמי 

־ואת ילדיי בעולם מנותק מהג'יפות - בעי
החינוך  זה.  וכל  המדיה  התקשורת,  קר 

־הוא בעדיפות עליונה. זו הייתה ההתחב

רות למה שהאנתרופוסופיה סימנה עבורי 
כדרך משמעותית בהורות שלי.

־נגה: אם לא הייתי פוגשת את האנתרופו
סופיה ואת סטפני, הייתי אמא אחרת, זה 
משהו מאוד משמעותי בחיים שלי, לא רק 

־כאמא, גם בעבודה המקצועית שלי, ובה
מון דברים. ועדיין אני לא מרגישה שאני 

נופלת בהגדרה הזו.
בסוף הערב הגענו לסוף התקופה: 

־עמית: כשבאנו לטקס סיום של ח', אמ
למעלה,  שעולים  אחרונות  פעמיים  רנו: 
וכשבאנו למסיבת סיום אמרנו שזו פעם 

אחרונה שעולים למעלה.
להח הסיום  במסיבת  התכוונתי  ־נגה: 

זיר את המפתחות של בית הספר שהיו 
מחזירה  לא  עדיין  אני  ומאז  ושכחתי  לי, 

אותם. אולי שכחנו איזו מחברת.
שלומדים  ילדים  אין  כבר  לרובם  אולי 

ונ שלבם  מרגישים  אבל  הספר,  ־בבית 
החלה  לשקד. טעם  עדיין קשורים  פשם 
נימוח  עדיין  בגן  שישי  יום  של  המתוקה 
הוא  משהו,  כשמייסדים  כנראה  בפיהם. 
שאומרים:  כמו  ואולי  בלבך.  עמוק  ננטע 
ותיכון,  ספר  בתי  גנים,  רק  לא  זה  שקד 

שקד זה בית.

היו מפגשים, של > "
מלאכת יד למשל, להכין 
צעצועים לגן. היום 
אני יכולה להבין אותם 
אחרת - זה היה מקום 
של שיחה, על הורות, 
על חינוך, משהו שהולך 
איתי כל השנים

"

 "לתת לילדים להתחבר 
 לעצמם לסביבה ולטבע, 
 בכל חושיהם"
 )סטפני אלון(
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השאלה:  על  לענות  כדי  הקיץ,  באמצע  האסיפה  אל  גענו 
האם אנחנו מוכנים לשלם למועצה תוספת על שכר הדירה 
בגנים? האם בכלל ראוי שנשלם שכר דירה על הגנים, בזמן 
שאף מסגרת אחרת בטבעון אינה עושה זאת? השאלה הוצגה כשאלה 
עקרונית, אבל עוררה במשתתפים הרבה שאלות, עקרוניות יותר בעיניי.
אלו שאלות שאיננו דנים בהן ביומיום ונראה לי )וכנראה גם לאחרים 

שהעלו אותן( שאנחנו צריכים.
דיברנו על: "אילו ילדינו היו לומדים בגנים ממלכתיים, הלא לא היינו 
מתבקשים כלל לשלם שכר דירה." אבל עלתה שאלה עקרונית יותר: 
אולי ראוי שהחינוך בגנים וולדורף יהיה ממלכתי, לא כשאלה כלכלית, 
אלא כשאלה אידיאולוגית? האם ההתבדלות שלנו ראויה? ואולי היא 

הכרחית? האם נצליח לשמר חינוך וולדורף בתוך מסגרת ממלכתית?
דיברנו על המשמעות הכלכלית של העלאת שכר הדירה מבחינת שכר 
איך  לגבי:  הערה  גם  הייתה  אבל  יעלה?  הלימוד  שכר  האם  הלימוד. 
פועלים כדי להקטין את שכר הלימוד? האם שכר הלימוד מהווה חסם 
לכניסה לחינוך וולדורף? ומהו המחיר של חסם כזה? איך הוא משפיע 

על אופי הקהילה?
הייתה תחושה של: "העולם כולו נגדנו", לא אוהבים אותנו בטבעון ולכן 

מבקשים להעלות את שכר הדירה.
לא דיברנו על: האם זה באמת ככה או שגם מסגרות אחרות בטבעון 
חוות קשיים דומים? ומה החלק שלנו בניכור שקיים? מה אנחנו יכולים 

לעשות כדי להתקרב ולקרב?
ביניהם,  ואני  יצאתי בתחושה שיש קהל של אנשים,  בתום הפגישה 
שמעוניין לקיים שיח מעמיק על המקומות שאליהם הקהילה יכולה 
וצריכה להתפתח. על איך ייראו היוזמות השונות בשנים שיבואו. על 

הקשר של הקהילה עם הסביבה.
לצעדים  יותר  נוגע  כיום  המתקיים  שהשיח  היא  שלי  התחושה 
עם  להתמודד  כדי  ועכשיו  כאן  לעשות  ראוי  מה  של  מעשיים, 
רואים את  אנחנו  איפה  על  דיבור  ופחות  סיטואציות שנוצרו, 
בקהילה  פורום  על  יודעת  אינני  שנים.   10 או   5 בעוד  עצמנו 

שמקיים שיח ממוקד על חזון הקהילה. 
אם  כזה, אשמח  שיח  לקיים  כמוני,  מעוניינים,  אם אתם 

תיצרו עמי קשר ונפעל יחד להקים פורום כזה.

rguimpel@yahoo.com

מנות שמתחילות
הדס נאמן פותחת לנו את הארוחה ואת התיאבון

נה חדשה, התחלה חדשה ואיתה ציפיות רבות וגם 
חששות. כך אני מרגישה גם בכל פעם שאני מבשלת 
ארוחה, החשש הקטן הזה בפינה של הלב שמשהו 
ישתבש, שלא יאהבו את האוכל שלי. וכמו בכל התחלה תמיד 
יש רושם ראשוני, בארוחה זה המנה הראשונה כמובן. המנה 
לסופה...  יחכו  או  הארוחה  להמשך  יצפו  הם  האם  שתקבע 

מנה ראשונה!
את  החיך,  את  לעורר  קטנה,  להיות  צריכה  ראשונה  מנה 
בלוטות הטעם ואת הדמיון. כזו שתעורר בכם סקרנות וציפייה 
ההבטחה  למעשה  היא  הראשונה  המנה  הארוחה.  להמשך 
להמשך הארוחה. אישית אני אוהבת שהמנה הראשונה היא 
ולחוש את האוכל  "פינגר פוד". משהו שניתן לאכול בידיים 
אוהבת,  שאני  מנות  בשתי  אתמקד  החושים.  חמשת  בכל 
להכנה  קלות  הן  בעצם  אבל  ומסובכות  מורכבות  נראות  הן 

אסתטיות וטעימות בפשטותן.

ש

ה

 פטריות ממולאות
בגבינת קשיו ופסטו

  1 סלסלה של פטריות 
שמפיניון – להפריד את 

 הגבעול • 1 כוס קשיו 
מושרה לילה במים • חצי 
כפית מלח • קורט פלפל 
 שחור • 2 כפות שמן זית •

¾ כוס מים קרים

הוראות: לסנן את הקשיו 
ואז לטחון הכל ביחד מלבד 

הפטריות. לערבב את הגבינה 
שיצאה עם רוטב פסטו לפי 
הטעם. למלא את הפטריות, 

להניח במגש ולתנור לרבע 
שעה.

 *לעצלנים: ניתן במקום 
 גבינת קשיו להשתמש 

בגבינת טופוטי "שמנת".

לשמר אותם לנביטה רק כאשר יש גשם רציני. אותו החומר 
מקשה על העיכול שלנו וגורם בכך לירידה ביכולת הספיגה של 
לכן  ובזרעים.  באגוזים  שיש  הנפלאים  והויטמינים  המינרלים 
מומלץ מאוד להשרות אותם לילה קודם, אבל אם לא השרתם 

ובא לכם להכין את המנה הזו – לכו על זה!

"סושי" בריא

 1 חב' דפי נורי לסושי 
• 2 כוסות אגוזי מלך מושרים 

 לילה במים ומסוננים 
• 1 כוס זרעי דלעת מושרים 

 לילה במים ומסוננים 
• ½ כוס עגבניות מיובשות, 

מושרות במים לילה מסוננות 
וסחוטות היטב • 1 קישוא 

קטן • ½ כפית מיסו חום
 • כפית אבקת ג'נג'ר • 

2 כפות רוטב סויה
הוראות: לטחון הכל יחד 
היטב עד לקבלת ממרח 

חלק אבל קשה יחסית )אם 
לא נטחן טוב ניתן להוסיף 

מעט מים(.
למרוח שכבה דקה על דף 
הסושי, לסדר בפנים נבטי 
אלפלפא, מקלות מלפפון, 
גזר, שומר, אבוקדו – מה 

שאתם אוהבים - כאן 
המקום לשחק, לגלגל כמו 
סושי. אם קצה האצה לא 
נדבק פשוט להרטיב אותו 

עם קצה האצבע ומעט 
מים. לחתוך לסושים ולאכול 

בהנאה )ניתן להגיש עם 
רוטב סויה ליד(.

ולצפות  הארוחה,  את  להמשיך  חשק  לכם  שעשיתי  ומקווה 
להמשך השנה ;(

הדס נאמן, בשלנית, טבעונית שלא מוכנה לוותר על הנאות 
המטבח, גם מהצד של המבשלת וגם האוכלת ומוצאת 
בכל מתכון רגיל אתגר שמדליק את הדמיון כדי להפוך 
אותו לטבעוני וגם בריא אם אפשר. מוכרת בביתה גבינות 
טבעוניות, ממרחים ריבות ועוד. Dussa Neeman בפייסבוק

הסושי,  הרגילה,  בגרסתה  מאוד  מוכרת  שהיא  נוספת  מנה 
אבל בגרסה בריאה, עשירה בחלבונים ובמינרלים של אגוזים 
ונבטים. באגוזים ובגרעינים ישנו חומר המונע נביטה. זאת כדי 

 מחשבות 
 של אחרי 

אסיפת קהילה
 רותי גימפל מזמינה אותנו 

 להתחיל שיח קהילתי 
עלינו ועל העתיד שלנו
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 גלעד גינבר
מחנך כיתה א'

נולד וגדל בקיבוץ יסעור. במהלך שירותו 
ולאחר  לאנתרופוסופיה,  נחשף  הצבאי 
הצבא עבר להרדוף שם למד שנת מבוא 
הדיר.  ענף  ובריכוז  צאן  ברעיית  ועסק 

־בהרדוף הכיר את אשתו, עמה נסע לש
ווייץ ללמוד חינוך וולדורף. בתחילה לימד 
בהרדוף 8 שנים כיתת ילדים בעלי צרכים 
נוספת בשווייץ  לאחר הפסקה  מיוחדים. 
לימד כיתה רגילה בשקד עד כיתה ו', יצא 
מחזור  מתחיל  וכעת  הפסקה  לשנתיים 
חדש. במהלך ההפסקה גילה מחדש "עד 
וממלאת  מספקת  המחנך  עבודת  כמה 

למרות הלחץ והקשיים".
:משנה חינוכית "אומנות ההוראה היא לי־

צור מפגש בין המורה לתלמידים, ההורים 
והישות הכיתתית תוך הפגשת התלמידים 
כל  בין  בצומת  עומד  המורה  העולם.  עם 

ות והעולם(  ההורים  )התלמידים,  ־אלה 
ברור  להיות  המפגש,  אומן  להיות  פקידו 
וגמיש בו זמנית ולפתח יכולת למצוא מה 
שנכון בשביל האחר. להיות "בתוך האחר".  

 דודו מליניאק
מחנך כתה ט'

נולד ב־1964 בקיבוץ בית זרע. אהב מאוד 
16 עבר  ללמוד, במיוחד מתמטיקה. בגיל 
שיוכל  כדי  יוחנן  ברמת  כילד־חוץ  ללמוד 

בש שירות  שנת  עשה  בגרויות.  ־לעשות 
לנושא החבר נחשף  כהן שם  ג'סי  ־כונת 

הצבא  ואחרי  צנחנים  בסיירת  שירת  תי. 
הנד ללמוד  לטכניון,  הקיבוץ  ע"י  ־נשלח 
־סה. בתחילת הלימודים גילה שנפשו אי

ננה במדעים המדויקים והצטרף לקבוצה 
שהקימה את קיבוץ נאות סמדר שבנגב. 

מאוחר יותר למד ציור ורפואה סינית.
לחינוך  נחשף  שם  לאנגליה,  נסע  בהמשך 
אנתרופוסופיה.  ולמד  ילדיו  דרך  וולדורף 
בשובו לארץ היה מעורב בהקמת פנימיית 

־טוביה בהרדוף ושימש כאב משפחתון וכא
־חראי ביה"ס אחה"צ. עשה תואר שני ותעו

דת הוראה באמנות באורנים. מלמד בתיכון 
שקד מזה 4 שנים ציור ואת מגמת האמנות.

מבקש  מעצמי  "אני  חינוכית:  משנה 
להיות מומחה בתחום שמלמד וללמד את 
אדם  מבני  ולהסתקרן  להתעניין  תלמידי 

ומהעולם סביבנו.".

 סרגיי זמנסקי
מחנך כתה ט'

ילד  רוסיה.  באירקוטסק,  ב־1983  נולד 
עם  לארץ  עלה   14 בגיל  משלושה.  בכור 
משפחתו, למד בתיכון רגיל והיה תלמיד 

הזי המדעיים.  במקצועות  בעיקר  ־טוב, 
'לא  "הייתי  הוא  מהתיכון  העיקרי  כרון 

נראה' בעיניי רוב המורים".
־אחרי הצבא למד סוציולוגיה ומדעי המ

בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  דינה 
עבודתו בזמן הלימודים במועדונית נוער 
בשיכונים בשכונת תלפיות הביאה אותו 
לעבוד  זה  רוצה  שהוא  שמה  למסקנה 
עם נוער. עבד שלוש שנים בקידום נוער 
מנותק מטעם עיריית ירושלים. בזמן זה 
מיוחד  לחינוך  אקדמאים  הסבת  עשה 
מלמד  לתיכון.  והגיע  ילין  דוד  בסמינר 
שנת  את  ותומך  שנים  כ־3  מזה  בתיכון 

השירות בנווה פז.
צריך  החינוכי  "המקום  חינוכית:  משנה 

מטר האדם.  להיות  צריך  ממה  ־להיגזר 
טובים  אנשים  לעצב  היא  כמחנכים  תנו 

יותר."

את  לכם  להכיר  שמחים  נו 
לדרך  שיוצאים  המחנכים 
להם  שיהיה  השנה.  חדשה 

בהצלחה ובשמחה.

 גלעד סטולר
מחנך כיתה א'

בן 36, אבא לשתי ילדות. במקור מקיבוץ 
כנרת. למד שנה משחק בבית־צבי, ושנה 

־בסמינר הדרמה של יעקב ומרים ארנן בה
רדוף. לפני כ־9 שנים, מתוך חיפוש של דרך 

פנימית רוחנית, הגיע לאנתרופוסופיה. 

וחינוך  אנתרופוסופיה  הירוק  בכפר  למד 
וולדורף ועבד כגנן. אז עבר לאזור טבעון, 
ולפני כחמש שנים "קפץ למים" ולקח על 
עצמו כיתה בשקד. בסוף כיתה ה' הרגיש 
חייו  של  הזו  ולסיטואציה  הזו,  שלכיתה 
המשותפת  הדרך  את  לעצור  נכון  זה   -
כיתה  עם  חדשה,  אחרת,  דרך  ולהתחיל 

א' חדשה.
זה דרך, דרך של  "חינוך  משנה חינוכית: 
עצמי  חינוך  זה  חינוך  אישית.  התפתחות 

־בעצם. תפקיד שלוקח אותך לחיפוש בעו
מק בתוך עצמך. ואם אתה עושה את הדרך 

גלעד גינברהזו אז הילדים שאתה מחנך - זוכים." סרגיי זמנסקיגלעד סטולר

דודו מליניאק

נעים להכיר
 המחנכים שמתחילים 

השנה מחזור חדש

א
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ארוכים בחו"ל ובכלל חשבתי שאעבוד עם 
־מבוגרים. נרתמתי להקמת בית ספר לי

לדי הגנים בירושלים כי הייתה לי תחושה 
אחרי  לעשות.  שצריך  מה  שזה  פנימית 
חודשיים שלושה שהיינו בקשר הם שאלו 
מדוע שאני לא אקח את הכיתה בעצמי."

עם  בתחילה  סיכם  בטבעון,  שגדל  ערן, 
א'  כיתה  את  שייקח  )אמיר(  אחר  מורה 
הראשונה וערן ילווה אותו וייקח על עצמו 

־רק את הקבוצה הבאה. אולם ככל שה
רעיון התבשל בו הוא חש שהדבר הנכון 

הכי את  עצמו  על  לקחת  יהיה  ־לעשותו 
תה הראשונה. "נסעתי בעין כרם, הבטתי 

רק מבקר  אני  והרגשתי שבעצם  מסביב 
הגיע  ערן  החלטתי."  שכבר  הבנתי  שם. 

־לטבעון, פגש את ההורים של הילדים בו
גרי הגן והצוות התחיל לפרסם את עובדת 
הקמת כיתה א' בחינוך וולדורף. במהרה 

־הצטרפו עוד הורים מטבעון, הורים שה
התגבשה  ספטמבר  ועד  מהמרכז  גיעו 
ילדים  ילדים )מהם רק 6־7  כיתה של 28 

־שהתחנכו בגני וולדורף, והשאר מהמער
כת הציבורית הרגילה(.

"ניהלנו מגעים עם המועצה שהצי ־ערן: 
־עה כל מיני מבנים לביה"ס - המתנ"ס הנ

טוש של קריית חרושת, מחסן מכבי אש 

־ברחוב העמק ועוד." אחת האמהות הצי
יימצא מקום מתאים, הכי ־עה שאם לא 

תה תלמד בתחילה בסלון ביתה. לבסוף 
אורים  מתחם  את  ולצוות  להורים  הציעו 
כן  לפני  ששימש  הכרמל  רחוב  שבקצה 
כפנימייה ומוסד טכני. נגה כרמל מספרת: 
"ואז היה יום גשם. ולרגע הפסיק הגשם, 

־והחלטנו ללכת )אני עם ילד על הגב( לב
מדברים  שלא  הזה  במקום  יש  מה  דוק 
עליו שקוראים לו אורים. והתגנבנו בשער, 
צעד  וכל  למטה,  בשביל  לרדת  והתחלנו 
ידענו שזה זה. הייתה מין התרגשות כזו, 
למטה  הגענו  מהגשם  ונוצץ  רטוב  הכול 

וידענו שזה זה."
המקום  את  השכיר  שם  "הבעלים  ערן: 
מתחם   - אותו  לנו  הציעו  והם  לעירייה 
מוזנח עם מבנים גדולים, דמויי מחסן עם 
למקום  להביא  החלטנו  גבוהות.  תקרות 

"התחלנו לרדת בשביל 
למטה, וכל צעד ידענו 

שזה זה. הייתה מין 
התרגשות כזו, הכל רטוב 

ונוצץ מהגשם. הגענו 
למטה וידענו שזה זה"

 שלום 
 כיתה א'
הראשונה

מח הם  הספר  בבית  ־חיים 
נכ שנה  בכל  תמידי.  ־זור 

הספר  בית  בשערי  נסים 
ויוצרים  חדשים  תלמידים 
כיתות חדשות המתחילות במסע יחד עם 

האח הכיתות  כל  של  הגדולה  ־הקהילה 
רות שסביבם. אולם גם למחזור הזה יש 
התחלה - שנה שבה הייתה בבית הספר 
רק כיתה א' אחת שכל אירוע שעשתה, 
טקס  או  מסורת  כל  שחוותה,  שיעור  כל 
שנערך לה היה הראשון. דיברנו עם חלק 
מהאנשים שהיו שותפים להקמת הכיתה 
על  ללמוד  בכדי  הספר  בבית  הראשונה 

אותה שנת התחלה.
לגן  טבעון  ילדי  של  לכניסה  במקביל 
פשוטה   - הלא  והחוויה  בהרדוף  החובה 

שב הילדים  להורי  והתחוור  הלך  ־שם, 
לילדי  מקום  יהיה  לא  כבר  הקרוב  עתיד 

טבעון בבית הספר בהרדוף. לדברי חלק 
בית  להקים  שצריך  ההחלטה  מההורים, 
ספר של חינוך וולדורף בטבעון התרחשה 
ממש עם העלייה לגן חובה. מספר עמית 

־גלקין, אביו של יהונתן שהיה תלמיד בכי
תה: "בשנת גן החובה היה ברור לי שלא 
הייתה אופציה מבחינתי שבני ילך לבית 
ספר רגיל, כלומר הרגשתי )באופן כמעט 
מאגי( שיהיה חייב להיות פתרון אחר. אני 

־לא זוכר מי מההורים אמר בקול רם רא
שון את הרעיון - 'בואו נפתח בית ספר'.

ילדים, מורה ומקום
התחלנו להריץ את התכנון אבל מי שהיה 
אבואב  שמואל  הוא  בתהליך  חשוב  הכי 
מאוד  היה  הוא  דאז(.  המועצה  )ראש 
אמר  הוא  מאוד.  בנו  ותמך  ומעשי  פתוח 

שהוא רוצה קהילה בטבעון ורצה לעזור. 
עד היום הוא בעד החינוך האנתרופוסופי. 
 - לארגן  צריך  שהיה  דברים  שלושה  היו 

ילדים, מקום ומורה."
כיתה  של  המורה  שהיה  פז,  ערן  מספר 
גן  בוגרי  4־5  של  "ההורים  הראשונה:  א' 
מטבעון רצו לפגוש אותי ולהתייעץ איתי 
הם  בטבעון.  הספר  בית  להקמת  בנוגע 
פנו אלי כי באותה תקופה הייתי מעורב 
בירושלים.  "אדם"  הספר  בית  בהקמת 
לפחות  ייקח  זה  שלדעתי  להם  אמרתי 

־שנתיים, בעיקר בגלל הצורך למצוא מו
>רים מתאימים. אני הגעתי מלימודי חינוך 

מתן בן־ארי פגש את ערן פז - המחנך הראשון בשקד, 
ואת יהונתן גלקין - בוגר הכיתה הראשונה ושמע מהם 

ומהורי הכיתה איך התחיל בית ספר שקד

ה
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מרפא ימצא 
בצמחים

דרור דראמי על אתגר מחלות החורף - 
לחצות בהצלחה ובכוחות מחודשים 

ממתינה  הצמאה  האדמה  החיים...  מתחדשים  סתיו 
זרעים  טריליארדי  של  החיים  להגשמת  בהתרגשות 
ונבגים. גם אנחנו ממתינים בהתרגשות להגשמה של 

־זרעים שנטמנו בלב בשנה שעברה. חלומות ומשאלות לב מצ
מתלווים  לגשם  אך  חדשות.  התחלות  איתו  שיביא  לגשם  פים 

־הצפות, סערות ורעמים, ומזכירים לנו שהתחדשות החורף מל
ווה גם באתגרים. לצד אתגרי מזג האוויר, אפשר בהחלט להזכיר 

גם את אתגר מחלות החורף...
אם נבחר להתבונן על מחלות החורף כעל אתגר ולא כעל בעיה, 
נוכל להתחזק מהן במקום לנסות להתחמק מהן. דוגמה למחלה 
כאמצעי גדילה: הילדים הרכים שחולים ומיד אח"כ חלה קפיצת 

גדילה או התפתחות מוטורית, ורבלית או רגשית. 
אם כך, בשעת אתגר נחוצה תמיכה...

נתייחס לתזונה/צמחים בשלושה היבטים:
:הרכב תזונתי לדוגמה, ויטמין C מחזק חיסון, ולכן מומלץ לצ־
־רוך יומיום גויאבות, תותים, קיווי, גמבה, פטרוזיליה, רוקט, ברו

דלעת  גרעיני  ולכן  חיסון,  מחזק  אבץ  גם  ורדים.  פקעות  קולי, 
ושומשום חשובים על בסיס  אגוזים, שקדים  וחמניות, קטניות, 
וכדאי לשלב דגים פעמיים בשבוע;  יומי. גם אומגה 3 רלוונטי, 

ואם דגים זה לא אתם- זרעי פשתן וצ'יה טחונים.
:אנרגטיקה חורף אינו הזמן למזונות קרים ולחים. אם חלב ומו־
החורף  לחודשי  מהם  להיפרד  כדאי  בתפריטכם-  מצויים  צריו 
)ויש מגוון תחליפים(. רבים מה"מנוזלים תמידית" שהגיעו אליי 
בלבד.  חלב  מוצרי  בהוצאת  בעייתם  פתרו  בצמחים,  לטיפול 
באותו הקשר, מזונות מייצרי ליחה נוספים כמו בוטנים, פירות 
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C(, בננות וכו' אינם רצויים בעונות האת־  הדר )על־אף הוויטמין

גר. מנגד עדיפים המזונות החמים, המבושלים והמתובלים.
פעילות רפואית ישירה על חיזוק חיסוני: קיימים צמחי מרפא/

ניידותם,  מזונות המעלים את מספר התאים הלבנים, מגבירים 
־פעילותם ויעילותם. פעילותם זו הוכחה מחקרית, והם אכן מש

משים אלפי שנים ברפואה המסורתית לטיפול בנטייה למחלות 
־זיהומיות. בקבוצה זו נזכיר אסטרגלוס )משתלב במרקים(, פט

ריית שיטאקי )ברוטב לפסטה ובתבשילים(, וגם מאכלים נפוצים 
כמו תמרים, שום, בצל, קצח ואפילו תפוח.

ניתן גם להיעזר בפורמולות צמחים לחיזוק חיסוני הנרקחות ע"י 
־הרבליסטים. אלה משלבות את שלושת ההיבטים, וכך מאפש

רות תמיכה יומיומית, ממוקדת ומקצועית.
התיאוריות  רבות  נכון,  בלבכם.  אמון  לטעת  רוצה  אני  לסיום, 
בתהפוכות  עיניי  לנגד  חזיתי  וכמטפל  כהורה  אך  והדעות... 
באופי המחלות, בתדירותן ובאורכן בקרב ילדים ומבוגרים. לא 
שמטופלים התחמקו "חלילה" מכל מחלות החורף. הרי זה אתגר 
הגדילה שלנו... אבל שמעו, אפשר לחצות אתגרים מהר ולשמר 

־כוחות; ואז בבריאות ובשמחה ליהנות מהחורף ולהתפעם מהג
שמתם של זרעי הלב והאדמה.

 דרור דראמי M.Sc  CI.H הוא הרבליסט קליני ומדריך 
בשומרי הגן. מתגורר, רוקח ומטפל בטבעון בעזרת צמחי 
 מרפא ותזונה פונקציונלית, מדריך סיורי ליקוט וסדנאות.
www.healingforest.co.il

־את הכיתה החדשה אבל גם את שני הג
ולילך(. כל הקיץ עבדנו בשי ־נים )שקד 
־פוצים." חלק מהמבנים במקום היו שרו

פים וההורים היו צריכים לעמול קשה עד 
הת את  שנתן  מי  ושוב,  האחרון.  ־הרגע 
־מיכה והאישורים היה אבואב, ראש המו

עצה. הקשיים הבירוקרטיים וההתנגדות 
לשהיית בית הספר במבנים הללו ליוו את 

בית הספר גם בשנים הבאות.
יהונתן גלקין, תלמיד בכיתה א' הראשונה, 
מספר: "החדרים נראו כמו אולמות גדולים, 
עם רצפה אדומה שהזכירה לי מראה של 
החדרים  הקטנים,  לילדים  יחסית  מוסך. 

הראשו שהיינו  מאחר  ענקיים.  לנו  ־נראו 
נים בבית הספר ולא היה מי שייקח אותנו 
היה  הראשון  הטקס  הפרחים,  שער  דרך 
מאוד קטן ואינטימי, והיו בו רק אנחנו, ערן 

וההורים וכמה אנשי צוות כקהל."
־אנשי הצוות עמלו והכינו חדר לגנים הפו

למזרח,  הפונה  לכיתה  וחדר  למערב  נה 
היו  במקום  ועוד.  עץ  מקורות  מתקנים 

והחי נזילות מהתקרה  רבות של  ־בעיות 

־מום נעשה בתנורי עצים ישנים. "אף שה
־תנאים לא היו פשוטים" מוסיף ערן, "המי

קום היה חלומי. תוך מספר צעדים היינו 
בוואדי ואכן היינו יוצאים לטיולים רבים." 
גם יהונתן זוכר בחיבה את הטיולים: "בכל 
לכיוון  בוואדי  מטיילים  היינו  שלישי  יום 

־שער העמקים. עם השנים זה נהפך לשג
רה אבל בתחילה הטיול היה מרגש מאוד 
וכיף מאוד. היינו מטפסים בחזרה לטבעון 
על צינור גדול שעלה בעמק מכיוון שער 

העמקים לטבעון."

אנחנו פשוט היינו
לעובדה שכיתה זו הייתה ראשונה ושבית 
השפעה  הייתה  כך  כל  קטן  היה  הספר 
על  וגם  התלמידים  על  גם  מאוד  גדולה 

לד וההורים.  הצוות  אנשי  של  ־הקהילה 
ברי יהונתן "אני רואה היום אצל האחים 
יכולים  הם   - אחרי  במערכת  שהיו  שלי 
להסתכל על השכבות שמעליהם ולרצות 
קצת  לחקות  אפילו  אולי  כמותם,  להיות 
את התנהגותם והבחירות שלהם. לנו לא 
היה את זה, אנחנו פשוט היינו. לא היו לנו 

ילדים גדולים יותר לחקות."
בתקופה הראשונית ההיא, גם לצוות בית 

־הספר ולקהילת ההורים לא הייתה מסו
־רת של פעילות והם התוו את הדרך לעצ

מם. ניהול בית הספר שרק הוקם היה לא 
פשוט וההחלטות שהתקבלו לא תמיד היו 
על דעת כולם. לדוגמה, הגוף שהוביל את 
נציגות  וללא  ממורים  הורכב  הספר  בית 
הורים, דבר שהיה קשה לחלק מההורים 

ומח דיונים  מעט  ולא  לקבל,  ־המייסדים 
־לוקות היו סביב תקציב בית הספר והמ

עורבות של ההורים בניהולו. לדברי אחת 
בית  שמקימים  "חשבתי  הכיתה  מהורות 
ספר והולכים לנוח. ולא. צריך ועד הורים, 

־וצריך הנהלת בית ספר, וצריך לגייס ולע
זור וצריך לפתוח סתימות בביוב, וללוות 

טיולים ועוד דברים אחרים".
גם ערן זוכר את תחילת הדרך כחוויה לא 
חוסר  היה  "אמנם  מיוחדת:  אבל  פשוטה, 
ודאות, גם בגלל התנאים הפיזיים ובעיות 
עם העירייה, אבל חוסר הודאות הזה דווקא 
גיבש אותנו. זה הביא לקרבה מאוד גדולה, 
פעילויות  הרבה  חזקה שעשתה  לקהילה 

־יחד והכירה אחד את השני. אני לא דאג
תי לגבי בית הספר. כל הבעיות הטכניות 
שהיו לנו תמיד נפתרו עד ה־30 באוגוסט. 
ידעתי שהתחלנו את זה וזה יצליח - את 

המנגינה הזו אי אפשר להפסיק." 

לךחלך כחעל ךכחע לךכחע. >
צילום: ??????????

 השנים הראשונות של 
"שקד" באורים: השיפוצים, 
הלימודים והחוויות
צילומים: רובי ונגה כרמל
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ובקיץ את הפריחה וההפ ־אחר שחווינו באביב 
ריה, שאליהם אנו חשנו סימפטיה רבה, אנו חווים 
למוות  עד  והגסיסה  הקמילה  שלבי  את  בסתיו 
המופיעים בסתיו. רובנו לא ממש נותנים תשומת לב לכך, 
בעצמיות  חלק  ניטול  אם  רק  זאת!  לחוות  זכות  זוהי  אך 
הפנימית שלנו בגסיסה זאת המתרחשת בשיא הקיץ בחג 
מיכאל, נוכל להתעורר לתודעה עצמית גוברת וזאת בשעת 
את  )המסמל  הדרקון  מול  מיכאל  תמונת  הטבע.  גסיסת 
אהרימן( היא תמונת האדם שכובש את תודעת הטבע על 
ידי התודעה העצמית, ומצליח לדחוק את אהרימן המנסה 

לצוד את האדם, למקומו הנכון וההכרחי.
האדמה  על  ניתך  אוגוסט[,  ]בחודש  הקיץ  של  בעיצומו 
מצוי  בו   – קוסמי  ברזל  אבני מטאורים,  עצום של  גשם 
כוח מרפא והנשק של האלים נגד אהרימן. כך גם מנצנץ 
בתוך דמו של האדם הברזל שפועל בעוצמה רבה בסתיו. 

־על האדם ללמוד באופן מודע להשתמש בכוח דמוי-המ
טאור של דמו. 

יוז "חג של  לכיבוש הפחד,  חג  בבסיסו  הוא  מיכאל  ־חג 
ועוצמה פנימית... כחג של העלאת מודעות  מה פנימית 

מי של  האימגינטיבית  התמונה  אנוכיות."  ללא  ־עצמית 
־כאל עם חרב הברזל שעוצבה מתוך גשם המטאורים ומ

בעוצמה  הקורא  כקול  היא  זו  תמונה   - אהרימן  תחתיו 
בתוך האדם להתעוררות של אומץ לעמוד מול כל המת 

ולעשות שינוי אמיתי לקראת הרוח. לגלות את  שבתוכו 
הרוח שבברזל ולא רק להשתמש בו לצרכיו בטכנולוגיה 
וכדומה. ולסיום הנה מנטרה שרודולף שטיינר העניק לנו 

לגבי הסתיו:

"הו, אדם,
אתה מעצב את הברזל לשירותך,

אתה מגלה את הברזל על פי ערכו החומרי
ברבות מעבודותיך.

אולם הוא יביא לך מרפא
רק אז כשתגלה

את כוחה הנעלה של רוחו."

הסתיו 
והאדם

דניאל זהבי מכניס אותנו בשערי הסתיו

ל

בי
ה

 ז
אל

ני
 ד

ון.
ק

דר
ה

ל ו
א

יכ
מ

רה
צי

י

2

3

6

2

1

3

4

5

קישוטים לסתיו
חג סוכות מתקרב ואיתו מגיע הרצון ליצור, לקשט 

ולחדש. הנה כמה רעיונות לקישוטים שאפשר ליצור 
מהם מוביילים לסוכה ולבית. מאיה שביט

1

בריסטול,  או  עבה(  )רצוי  לבד  חומרים:  מסתובב  מובייל 
קו  עליו  ולסמן  ריבוע,  לחתוך   1 הכנה:  אופן  חוט.  מספריים, 
אחד  קבוע  במרחק  מקבילים  קווים  לסמן  מכן,  לאחר  אלכסוני. 
2 לקפל, ולחתוך לפי הסימונים מן החוץ פנימה. חשוב!  מהשני  
הפנימיים  המשולשים  פינות  להרים   3 הסוף  עד  לחתוך  לא 
פינות  את  ולחבר  הריבוע  כל  להפוך   4 יחד  ולהדביק/לתפור 
המשולשים הבאים בתור כך שהפינה החיצונית של משולש אחד 
להפוך  להמשיך   5 המשולש שממול  של  הפנימית  בפינה  תיגע 
כל שלב לכיוון הנגדי, כך שבסופו של דבר כל הפינות והמשולשים 
6 ליצור לולאת תליה בקצה אחד, ניתן להוסיף חרוזים,  מחוברים 

כדורי לבד וכו'.

מכחול,  מים,  צבעי  מנג'טים,  חומרים:  שלכת  עלי  מובייל 
המנג'ט  את  ליישר   1 הכנה:  אופן  חוט.   דבק,  ענף,  מספריים, 
ולחכות  מנג'טים  כמה  דומה  באופן  לצבוע  שלכת.  בצבעי  ולצבוע 
2 לאחר הייבוש לקפל המנג'ט לחצי ולחתוך צורת עלה  שיתייבש 
בפני  החלון  מול  להתלות  יכול  שנוצר  העלה  הקיפול.  לפתוח   3

עצמו או להצטרף לעלים נוספים למובייל. לאחר מכן, להדביק קצה 
אחד של חוט לבסיס העלה ולהדק. את הקצה השני לקשור לענף.
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־מהלך הקיץ הייתי במופע נוס
טלגי ומרגש: רוקולנוע המשלב 
הופעה חיה של להקה עם קטעי 
ארכיון וקליפים נדירים מההיסטוריה של 

־ארבעת המופלאים - חברי להקת הביט
לס המיתולוגית.

הערב המהנה הזה הזכיר לי...
בילדותו  ונזכר  לאחור  המביט  אדם  כל 
נזכר בתחנות שבחייו. יום אחד איחר אבא 
אחד  את  חייכה  אימא  מעבודתו.  להגיע 
מחיוכיה הקטנים והסמויים אך לא שיתפה 
אותי בדבר ורק ביקשה שאקפיד להשלים 
נכנס  ערב  לקראת  השיעורים.  הכנת  את 

־אבא הביתה עם קופסת קרטון בגודל יל
קוט. הוא התיר את החבלים שהידקו את 
על השולחן שבסלון־חדר  והניח  הקופסה 
מבריק  שחור  מכשיר  ההורים,  של  שינה 
חשמל  חוט  יצא  שממנו  מלבן,  בצורת 

מוארך. ויצא גם הסוד: אבא קנה רדיו.
כך נחשפתי לביטלס.

השנים  שבע   - הביטלס  הנפלא,  בספרו 
על  לעמוד  וגנר  נפתלי  מנסה  הטובות, 

הבי היו  לדבריו  הביטלמני.  הקסם  ־סוד 
לעג  לחיצי  מטרה  דרכם  בתחילת  טלס 
yeh-על היותם מייצגי תרבות של דור ה־
yeh, דור מרדני ופרוע. רק אחר כך קלטו 

ומתעבי  הגדולים  המבקרים  כולל  כולם, 
הלהקות  באחת  שמדובר  הרוק'נ'רול, 

־המוזיקליות החדשניות, המקוריות וההר
מוניות ביותר מאז ועד היום.

־גם אם לא גדלתם על המוזיקה של הבי
טלס, ושיריהם אינם חלק מפס הקול של 
חייכם, הרי תמיד או כמעט תמיד חוזרים 

־לשמוע את שירי הביטלס כנוסטלגיה וכ
מרענן נצחי מול השגרה.

מנעוריו,  ביטלס  שוחר  הנו  הספר,  כותב 
מאמני  הלהקה  הושפעה  כיצד  מתאר 

־בלוז ורית'ם־אנד־בלוז רבים ובעיקר מזמ
רי הרוק כמו ה"מלך" אלביס פרסלי, אותו 

הביטלס  מאוד.  הביטלס  חברי  העריצו 
הושפעו גם מהמוזיקה הקלאסית ובעיקר 

ממלחינים כמו בטהובן מוצרט וברהמס. 
וגנר חושף את המבנה המוזיקלי של כל 
שירי הלהקה כשהם מפורקים מנותחים־
רב  בדיוק  ורעיונית  מוזיקלית  מוסברים 

ובאופן מרתק.
מעט  "עם  והידוע  הנפלא  בשיר  לדוגמה 
 With a little help from( "עזרה מידידיי
my friends( מוביל רינגו סטאר את השיר 
וכבר  קהל,  מפחד  הנובע  מסוים  בחשש 
בינו  הרמוני  דיאלוג  מנהל  השיר  באמצע 
לבין מאזיניו הקשובים לו ומוכנים בכל רגע 
 Do you need anybody? :לצאת לעזרתו

.I need somebody to love
־לאט ובהדרגה הסתננו שירי הביטלס למ

צעדי הפזמונים בכל העולם וגם בישראל 
־ובכך חדרו לתודעת הנוער עד כדי כך שנו
צר גל ביטלמניה שהציף את העולם כולו.

דיברה  ביטלס,  חשבה  הצעירים  תרבות 
ביטלס וגם רקדה ביטלס עד אור הבוקר.

בדור של שנות  הזכות לצמוח  לי  הייתה 
־הששים הקסומות וזכיתי באור מן ההפ

הביטלס  לשירי  אהבתי  את  להפוך  קר 
 In my life I've loved :לפס הקול של חיי

.them all

 הביטלס, הלהקה 
הרב־גונית של חיי

אבי פן מספר לנו על התחלת הביטלמניה - הפרטית שלו, ושל כולנו:(

ב

ממליץ על הספר: 
 הביטלס: שבע 
השנים הטובות

מאת: ד"ר נפתלי וגנר
 עריכה לשונית: 
יגאל מולדובסקי

איורים: יפה וגנר
 יצא לאור בהוצאת: 

י"ל מאגנס 1999

 רמת קושי: 
קל/משפחות
 זמן הליכה: 
 כ־3~5 שעות 

)בירידה איטית(
זהירות – חלקלק 

אחרי גשם!
מפת סימון שבילים 

כרמל )מס' 4(

שביל נחל 
מעפילים 
בכרמל

וא הסתיו הוא הזדמנות להיזכר בהיסטוריה שלנו ויפה 
לכך שביל נחל מעפילים )לשעבר נחל נחש(, שהוא תוצר 
עקיף של המנדט הבריטי – בכמה דרכים. השביל נפרץ 
לראשונה על ידי מחלקת היער הבריטית כחלק משימור החורש 
בכרמל. רצתה האירוניה ההיסטורית והשביל שימש מאוחר יותר 
את הבורחים ממחנה עתלית בדרכם לקיבוץ יגור )קריאה מומלצת 
לנוער: "בריחה לילית ממחנה עתלית" של גלילה רון־פדר(. נקודה 

מעניינת נוספת היא שהכרמל כולו הוגדר כ"שמורה ביוספרית".
ופונים  נשר  לכיוון  נוסעים  כרמל":  נוף  מ"דרך  המסלול  תחילת 
7212. עולים בכ־  שמאלה בפניה הראשונה )לכיוון עוספיה( לכביש
ביש המפותל כקילומטר וחצי ופונים שוב שמאלה לתוך "דרך נוף 
הכרמל". אפשר לחנות בתחילת הדרך וללכת כמה מאות מטר או 

לנסוע על הדרך המשובשת עד לתחילת השביל.
השביל עצמו מסומן בכחול, מתחיל מקביל מימין לדרך ואז חותך 
עצי  תיכוני,  ים  חורש  בצל  המסלול  כל  כמעט  ולמטה.  שמאלה 
אלון, כליל החורש, קטלב )שימו לב לגזע האדום* ונסו לקלף מעט 
נקודות  השביל  לאורך  צמחיה.  של  גדול  מגוון  ועוד  בעדינות...( 
תצפית ועצירה רבות. אם משאירים רכב אחד בחנייה של הבא־
־לגן אפשר לעשות את כל הטיול בירידה. במהלך הדרך נתקל בק

ג'ין" ממנה יוצאים אדים  רחת יער סלעית בה נמצא את "הוטת 

- נשיפות הג'ין. השביל מסתיים בירידה קשה במקצת ומתחבר 
לשביל אדום בו נפנה שמאלה. השביל האדום )שביל נחל יגור( 

מוביל אותנו עד שער פרות וכניסה לחניית הבא־לגן.
* אגדה חמודה מאתר טבע הדברים )bit.do/maapilim( "היה 
ליד  הקטלב  ניצב  וצנוע.  לבנבן  חיוור,   – המשק  בחצר  קטלב 

החוז יגור  ילדי  את  פעם  בכל  ושמע  מהכרמל,  היורד  ־השביל 
רים מטיול בהר, מתפעלים מהיופי שם למעלה, מהאוויר הצח, 
יום אחד לא התאפק, והחליט לעלות  מהטבע העשיר ומהנוף. 
ולראות בעצמו מה יש שם למעלה. טיפס וטיפס בצוק התלול, 
ובכל צעד חישב להישבר מהמאמץ. לבסוף הגיע לפסגה, סמוק 
ממאמצי העלייה. הגיע, הוקסם ונשאר. מאז מאכלסים בניו ובני 
בניו את מורדות הכרמל, ואף פשטו להרים ביהודה ובגליל, אך 

הסומק לא סר מגזעם."
פנימה  הולכים  בחניית הבא־לגן,  חונים   :1 מיטיבי הלכת  גרסת 
עד סוף החנייה ועולים בשביל נחל יגור )אדום( , פונים מיד ימינה 
לשביל ירוק ואחרי כ־2 ק"מ שמאלה )דרום־דרום־מזרח( לשביל  

־שחור שעולה בהר. לאחר כקילומטר וחצי של עליה שמאלה לש
ביל כחול ולרדת כפי שתואר לעיל.

חונים בחניית הבא־לגן, הולכים פנימה  גרסת מיטיבי הלכת 2: 
עד סוף החנייה ועולים בשביל נחל יגור )אדום(. ממשיכים בשביל 

־האדום עד דרך נוף כרמל ופונים ימינה )מערבה(. הולכים עד לש
ביל מעפילים ויורדים בחזרה.

ב

יורם גרשמן מציע לנו טיול לתחילת הסתיו

טיול
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טיפול במגע
                           יובל אלעד

 הטיפול משלב עיסוי שוודי עם טכניקות רבות נוספות
 המותאמות למטופל ולצרכיו.

 מעבר לטכניקה עצמה, יש דגש גדול על ריכוז גבוה והקשבה לגוף
 וזאת מתוך תפיסה אשר שמה את המתחים הפיזיים בהקשר ישיר 

 למתחים נפשיים
ושאלות החיים של המטופלים.

בית ספר לאופניים
לימוד רכיבה לילדים ומבוגרים
חוגי אופניים וטיולי שטח מהנים

תוכניות חסכון לילדים יואב 052-2618038 
ניהול תיקי השקעות בכל סכום 

טיפול בחסכון הפנסיוני 
ביטוחי חיים בריאות וסיעוד 

סדר בביטוחי המשפחה 
הטבות במס לעצמאים 
איתור חסכונות אבודים איתור חסכונות אבודים 

צרו 
052-2668007  קשר   04-9534308

barakdor@zahav . ne t . i l

דורון שמואלי BSC, סוכן פיננסים וסוכן 
ביטוח פנסיוני ברוח קהילת שקד 

אבא ל-3 בוגרי 
ביה"ס שקד 
מציע מגוון 

שירותים 
לקהילת שקד 

רחלי תדהר קנר- ליווי אישי לחיים ולעסקים 

סמינר ביוגרפיה
 בטבעון

שלומית ליברמן- 052-3577878 
נלה סולנג'- 054-4633962

 אריאלה דורון- 077-5288077  
ariela.doron@gmail.com

פותח את המחזור השמיני
 ביום ג‘ 27 באוקטובר 2015

סמינר ביוגרפיה

www.anat-hirsch.co.il  054-4607209 ענת

ענת הירש  
מטפלת  
ומנחת  
סדנאות  

תטא הילינג  
ואנרגיית  
הסוסים הסוסים 

בעלת ניסיון רב כמטפלת במגוון 
שיטות אנרגטיות. 

מלווה אנשים בתהליכי ריפוי, שינוי  
וצמיחה אישית. 

העבודה מובילה לתובנות על המסע  
הייחודי לאדם, ניקוי ושחרור אנרגטי  
ומאפשרת לריפוי פיזי, רגשי ורוחני! ומאפשרת לריפוי פיזי, רגשי ורוחני! 

מורה ומנחה סדנאות תטא הילינג  
ואנרגיית הסוסים המופלאה!! 

לבירור מועדי הקורסים הקרובים  
מוזמנים ליצור קשר  

עדי שכטר 
מתווכת עצמאית

ן ו ע ב ט ת  י ר ק

adisch@me.com

054.422.40.63

נפתח חוג ציור עם אמנון גרדי 
 מדי יום ד', ליד מתנ"ס ק. האמנים בשעות 6-9, 

 מתאים לכל הגילים. לא נדרש ניסיון קודם, 
נדרשת רק אמביציה וחוש אסתטי

הרשמה אצל אמנון: 054-4774425 
gardiam@bezeqint.net או בדוא"ל



שערים התפתחות, ידע, יצירה  
בקרוב תתפרסם תוכנית הלימודים של יוזמת שערים לשנה הקרובה 

ובה קורסים שנתיים, סדנאות והרצאות. מוזמנים להתעדכן בדף 
הפייסבוק 'קהילת שערים' ובאתר 'עמותת שקד'

ְתֵחי עֹוָלם" ְׂשאּו ּפִ "ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהּנָ
  )תהילים כ"ד, ז'(

 בלילות הסתיו
דוד פוגל

בלילות הסתיו נופל ביערים 
עלה לא נראה 

ושוכב דומם 
לארץ 

בנחלים יקפוץ הדג אל המים 
והד נקישה לחה 

יעל באופל 

במרחק השחור נזרעות דהרות 
סוסים לא נראים 
הנמסים והולכים 

כל אלה ישמע ההלך העייף 
ורעד יעבור 

את בשרו

מנדלה 
סתווית

מזמינים אתכם לצבוע ביחד


