
עוד מעט ושנה תחלוף, הגשם עומד לרדת.
החורף עוד מעט יבוא, השנה הבאה תהיה טובה,

טובה מאוד.
לכל אדם, יש מספר קצוב של שנים בהן הוא חי.

נשתלו עצים, לבלבו פרחים,
ואני שוכב על הדשא בחוץ.

לשמש לא אכפת, שעברה עוד שנה.
היא כבר היתה שם הרבה שנים באותו מקום.

בעלי חיים מרגישים בעונות החולפות, בקור ובחום.
אימא, אימא, את הבאת אותי לכאן,

לחיות מתחת לשמש החמה.
מאז בריאת העולם, עברו עלינו הרבה שנים,

ועוד הרבה נכונו לנו.
אני מסתכל על העץ שבחוץ, איך הוא מתפתח מולי,

אני חי את גדילתו.
מאז שבאתי לעולם, אני חי כבר שלושים שנה,

כל שנה מיוחדת במינה,
ובי נותרת השאלה- מה יהיה מחר?

אל תסגור את החלון, תן לשנה להיכנס דרכו,
קח את הכלל החשוב איתך,

תחיה בן אדם, כל יום, כל שעה,
תן לה לבוא אליך וביחד תחיו ביקום.

 “מלא ידינו מברכותיך...”)מן התפילה(
עורך: נעם דיצ’ק   n   צלם: אלעד קורן   n   צוות העיתון: מענית סיני, מיכל טל, ליאת לימור, קובי מלי, מיכל פרץ   n  עיצוב גרפי: טלי איזנר )פרידמן(

תשרי תשע”א   n  ספטמבר  n  2010  נכתב, נערך והופק ע”י חברי כישורית
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דבר העורך 

בקיבוץ כישורית הכל כיף, נפלא, ירוק, מטופח, שמח, חוגים חדשים 
וזיכרונות שנשמ יועוד חגיגות בכל הענפים. כמובן חגים מרגשים 

רים בתמונות משותפות. לאחרונה המשכנו במסורת, והכנו לקומונה 
מסיבת הפתעה שמרגשת, מתחדשת ומפתיעה כל שנה מחדש את 

השינשיניות והשינשינים. 
מכתבים  או  תגובות  לשלוח  מוזמנים  שאתם  זכרו  החדשה  בשנה 

לעיתון של כישורית.
שתהא שנה רוויה בחוויות והגשמת חלומות להנהלה, צוות העובדים, 

השינשינים, חבריי כישורית וכל ההורים והמשפחות.

שנה טובה, 
נועם דיצ’ק

ברכת ההנהלה

“הסגולה היפה ביותר של המין האנושי,
היא דווקא הכישרון הזה להביא לידי הרמוניה,

את אישיותו שלו, עם אישיותם של אחרים, לשם מטרה משותפת” 
)זאב ז’בוטינסקי(.

המטרה המשותפת של כולנו, ממנה נובעים כל מעשינו בכפר - 
מכוונת לעשייה טובה, על מנת להביא את הטוב לתוך חיינו. 

 – כ  זמני(  )שם  כישור”  “יין  - תנובה ראשונה של  לבב”  ישמח  “יין 
15,000 בקבוקים שנמכרו כולם בחו”ל מזן ריזלינג לבן, קברנה סוביי

ניון ובלנד של פטיט ורדון, קברנה פרנק וקברנה סוביניון.
הרוצה להתבשם מה”בוקה” ייאלץ לעמוד בתור.

הענף  מרכז  בהנהגת  וצוות  חברים  ידי  על   2007  – ב  ניטע  הכרם 
ריצ’ארד, אשר מהווה סמל ודוגמא לאחריות, ארגון, צניעות ומודעות 

סביבתית. 
צוות הכרם זכה לבצור השנה את היבול הראשון.

נאחל כי נתברך בשנים רבות של בציר טוב.

מים, מים, מים: השנה תיבנה בריכת שחייה חצי - אולימפית, לרווחת 
חברי הכפר. כמו גם חדר כושר חדש בעזרתו של שמעון וולקוביצקי 

)אבא של אביב, חבר הכפר(, ו”הטוטו  - ווינר”.

נעורים, נעורים – מחזור ח’ , מחזור שמיני של בני שנת - שרות בכפר 
יגיע עם תחילת השנה.

שנה משמעותית של צמיחה והתפתחות להם ולנו.
מביאים  שהם  הנעורים  ובמרץ  בשמחה  ברעננות,  מתברכים  אנו 

איתם. 
ונאחל להם שנה משמעותית של צמיחה והתפתחות להם ולנו. 

חברי  בשיתוף  אלו  בימים  נכתבת  חדשה  הצגה    - תרבות  תרבות, 
הכפר בהדרכת עידו דגני,  ההצגה תועלה במהלך השנה.

אנו נמשיך לברך על השגרה הטובה
ונתפלל לשנה ברוכת גשמים ותנובה.

ולמעשים טובים.
שנת שלום, בריאות ושמחה נאחל לכל בית ישראל בכלל, ולקהילת 

כישורית בפרט.
ונישא תפילה לשובם של כל הנעדרים והשבויים.

חג שמח ושנה טובה
יעל ושוקי

דבריה של זהרה 
מתוך מגאזין “כישוריתון” העוסק בנושא השינוי:

“לכל זמן ועת לכל חפץ”
לחיות פירושו להיות שרוי בשינוי מתמיד.

העונות משתנות תדיר,
התינוק גדל להיות לאיש.

צמחים נובטים, גדלים וקמלים.
אנו חווים במהלך הזמנים פגישות ופרידות, זריחות ושקיעות.

השינוי יתרחש ממילא, בין אם נהיה היוזמים לו, ובין אם ייכפה עלינו מכורח נסיבות 
חיצוניות.

לפעמים יגיע כמו גל גדול פתאומי וסוחף המטלטל את המציאות ללא היכר. אם נלך 
כנגדו נאבד כוחות – זהו זמן של המתנה.

 רק לכשיירגע הגל נוכל שוב להתוות מחדש את הכיוון הנשאף.
לעיתים ניתן ליצפות מראש את השינוי הקרב ואז נוכל להתכונן לקראתו, להיערך 

נכון, ולנסות לעצב את הדברים על פי תפיסתנו.
לעולם לא נוכל למנעו כיוון שבמקום שאין שינוי -  אין זרימה - אין חיים.

בכל שינוי צפון הסיכוי לצמיחה וגדילה, כל שעלינו מוטל הוא לכבד את הזמן הדרוש, 
עד שניתן יהיה להוציא את הטוב החבוי בו, מהכוח אל הפועל. 

עלינו לתת זמן לזמן ולברכות שהוא מביא עמו.
בברכת שנה טובה שתתרחש ותשתנה עלינו לטובה.

באהבה, זהרה

הפינה של
בית הספר

עיצוב הברכה: מריאנה אמסילי

אמונה

בחיים יש המון מכשולים. לפעמים עוברים רגעים 
פחות  רגעים  עוברים  ולפעמים  עונג  ומלאי  יפים 
נעימים אבל לא לוותר אף פעם – לא לחשוש כי 
המסע אל האושר והאמת מתחיל בנו, כי השמיים 
הם הגבול. אם תקחו את עצמכם בידיים, אם לא 

יתוותרו אף פעם, אתם עוד תגשימו חלומות ותצ
ליחו בחיים. תמיד תלכו בדרך המלך והשם ישמור 
עליכם תיזכרו שאתם אנשים נפלאים  ובכל אחד 
יש לפחות דבר אחד שהוא מוכשר בו. כל אחד הוא 
ובכל אחד יש קסם אישי משלו אף  ומיוחד  יחיד 
פעם אל תשתנו ותנסו להיות מישהו אחר, תאהבו 
את עצמכם כי כמוכם יש רק אחד תתקדמו תמיד 

קדימה ואל תביטו לאחור.

סיון – כיתת אלה

“אני ואתה נשנה את העולם.....”

הכי הייתי רוצה לשנות את העולם. הייתי משנה 
יותר  חוקים  פחות  יותר.  יפה  להיות  העולם  את 
זכויות. הייתי עושה שלא יהיו יותר מלחמות. שלא 
הייתי  בחינם.  תרופות  שיהיו  מחלות.  יותר  יהיו 
מאחד את כול המדינות, שלא יהיו גבולות ויהיה 

שלום.

אלון – כיתת כליל
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דבר העורכות

כעת אנו ניצבים בפתחה של שנה חדשה, זו העת לחשבון נפש וברכה. 
אך על מנת שברכתנו תהיה ראויה, כדאי לבדוק מה חסר כדי שאותו 

ינוכל לאחל. חלקת האלוהים כבר שלנו מזמן, באנשים טובים התבר
כנו לא מעט, רגעים מרגשים כבר מציפים את זיכרוננו... 

אז מה באמת חסר? 
יאנו במערכת העיתון כמעט והיינו אובדי עצות. לבסוף ‘נפל האסי

לתת  כולנו  שנזכה  לבקש  להמשיך  צריך  פשוט  חדשה  לשנה  מון’- 
ולקבל: מילה טובה, מבט רך וחיוך שבא מהלב ובכל רגע נזכור כי יש 

בכוחם להשפיע רבות ולחולל ניסים ונפלאות.

לכבוד השנה החדשה החלטנו לנסות לחולל נפלאות, בעזרת מסורת 
חדשה, שמי ייתן ותעורר בלב כולנו השראה- 
אנו שמחים להציג מדור חדש › צדיק בתוכנו ›

“צדיק הוא אדם פשוט ונעלה רוח, הרוצה לא להראות כאדם טוב 
אלא להיות טוב באמת”.

)אפלטון(
יבתוכנו חיים אנשים שהינם טובים באמת ועושים זאת בצניעות וע

נווה, בנחישות והתמדה.
חשוב לנו לעצור לרגע ולומר להם - תודה! 

יבכל ערב ושבת כשצוות העובדים מצומצם, כמו נמלים עמלות מתיי
צבים במטבח שלומי, אלדד, עמיר וכמובן יורם ניסנוב והופכים חיש 
מיד לעובדים לכל דבר. מתנדבים בכל יום מבלי שנתבקשו, עורכים 
וטעים.  נעים  יהיה  כדי שלכולנו  ומנקים  מפנים  מגישים,  שולחנות, 
כל הכבוד על מסירותכם הגדולה, ההתמדה והעזרה הרבה! הלוואי 

שנזכה לרבים כמותכם בשנה הבאה.
מרחב,  גלית  הקפה:  בית  מתנדבי  במועדון  משלימים  המשימה  את 

עמיר, אלדד, שלומי, גיל, הילה פייגלס, לירן.
יכבר כמעט שנה שחברים אלו מתייצבים בהתמדה ראשונים במוע

דון, חדורי מוטיבציה ושמחה עצומה, כשכולם בחדר האוכל בקושי 
עם  לפנק  שירות,  לתת  ומזומנים  מוכנים  הביס הראשון.  לקחו את 

וסובלנות ראויים להערצה. כשהתלה יחיוך והרבה אהבה, סבלנות 
בות בעורקיהם ומוטיבציה להתמודד עם כל אתגר, עבודתם מעוררת 
ואוירה  מעולה  שירות  טובה,  עבודה  על  לכם  תודה  גאווה.  בכולנו 

נפלאה! נאחל לכולכם שנה של הוקרה והערכה. 
עבודות גדולות אינן מבוצעות על ידי כוח, אלא על ידי התמדה.

)סמואל ג’ונסון(

שנה טובה ברוכה במעשים טובים ומילה טובה, 
צוות העורכות

ברכה לשנה החדשה 
מאת מרים יוסף

ברצוני לברך את עיתונכם ואת כולכם
בשנה טובה, שנת שלום ושמחה.

יצירות  ותייצרו  הרבות  בפעילויות  שתמשיכו 
יפות כמו השטיחים.

שהכפר ימשיך להתפתח ולגדול.
ובעיקר – הרבה בריאות לכולכם.

מאחלת באהבה רבה לכולכם.

מרים יוסף – האמא של נוגה

להקת המחול של כישורית 

זהו! הגיע היום! ה- 28 ביולי 2010. 
אנו נוסעים להופעת הלהקה בפסטיבל המחולות בכרמיאל.

הרוקדים כבר בתלבושות ייצוגיות, יפות וצבעוניות. הבנות מסורקות ומאופרות 
)חבל על הזמן, כמה הן יפות....(.

הברק בעיניים, ההתרגשות בשמיים, עוד חיבוק, עוד נשיקה, עוד טפיחה על 
השכם, סידור אחרון של מכנס וחולצה - והנה כולם ניצבים על הבמה.

השילוב עם רקדני משגב- מדהים ומיוחד,
הנפות הידיים – החיוך על הפנים,

התיאום בין הזוגות והדיוק בצעדים.
כל הכבוד לך זיוה! את וודאי בעננים.

ומאחורי הקלעים, כמו דבורה עמלה, דואגת נועה לכל החבורה.
אנו בטריבונה, יושבים מתוחים ונרגשים. לא מפסיקים לדמוע ולמחוא כפיים 

לרקדניות ולרקדנים.
כל הכבוד לחברי להקת כישורית,

עשיתם זאת, בהצלחה מרבית!

גילה ונועם בירן, הוריו של ירון
)כפר חיים(

הורים
כותבים

צעדה לשחרור גלעד שליט 

השתתפתי בצעדה של משפחת שליט ביחד עם ההמונים שהצטרפו להליכה בצפון הארץ. הכבישים הראשיים היו חסומים בשביל הצועדים, 
כולם שרו וצעקו והרמקולים הריעו. ההליכה לא היתה פשוטה, החום העיק והמרחק היה רב. כדי להקל על המשימה שמרנו על מורל, שרנו, 
והלכנו יחדיו, קבוצה של כישורית. במהלך המסלול חולקו על ידי מתנדבים מאות בקבוקי מים ושתייה מתוקה ומוגזת ובסוף הצעדה חילקו 

אבטיחים ועוגות.
גם התושבים שלא הצטרפו לצעידה לא נשארו אדישים ויצאו מהבתים, עודדו אותנו וחילקו סוכריות לכל הצועדים.

כשהגענו לקניון נהריה הצטופפנו לעצרת. כמובן, קנינו אוכל ושתייה. שרהל’ה שרון שרה שיר ואמרה שהיא צעדה עם כישורית, וכולנו 
הרגשנו גאווה.

אני כאבתי והייתי עצוב בשביל משפחת שליט שעובדת קשה וסובלת כל שנייה כבר 4 שנים. משפחת שליט סובלת סבל פיזי, סבל נפשי ובוכה 
כל הזמן. היה קשה לראות את הסבא סובל, אדם מבוגר שצריך לחוות כאב כה גדול. המחשבה על גלעד הסובל ויושב לבד רחוק מההורים 

הדהדה כל הזמן בראשי.

אני בטוח שנתניהו עובד קשה בשביל העסקה אבל עברו 4 שנים מלאות!!! שגלעד בעזה ומשפחת שליט ממשיכה לסבול, לפחד ולבכות.
לצערי, גם כשעיתון כישורית יפורסם גלעד ימשיך לסבול.

אני מאחל ששנה זו תשיב את גלעד לחיק משפחתו.

נועם דיצ’ק

שיר סלסול חדש / 
מיכל טל

שוב יוצאת המנגינה אל אויר העולם,
שיר מתחיל להתנגן מחדש.

בקול פעימה של מנגינה אל סלסול חדש,
אל תקווה לחיים טובים יותר.

בסלסול של זמר מזרחי,
חופש מגיע לעולם המתמלא האהבה.

כל סלסול מחדש קול פעמון,
מקרב תקווה לחום.

גוף של שיר מקורי יוצא אל אויר העולם,
כך עכשיו יוצא השיר לדרך,

היישר מהתנור אל סלסול חדש.
אנחנו משדרים גם ב”מכאן”– הערוץ הקהילתי 

HOT - 98 – שידורים דיגיטאליים  25 – שידורים אנלוגיים ב
ימי שישי בחצות )00:00(  מוצ”ש בשעה 21:30

אתם מוזמנים לצפות במגזין כישוריתTV - צפייה מהנה!
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 – הקומונה  סיום של  שיר 
מחזור ז’ )10 – 2009(

יש רגעים שקוראים לנו לבוא,
להיות כאיש אחד כולם,

מעל חיוך של כל חבר, לתת חיבוק קטן,
לעזור לתת לעוד אדם.

די לעצום את העיניים שוב ושוב,
ולסמוך שמישהו יעזור,

כי כולנו חלק ממשפחה קרובה,
שקוראים להם כישורית ואהבה.

כי כישורית היא גם אנחנו,
אז בוא נאיר אותה עם כל החברים שלנו,

נחבק ביחד אותו חיבוק אוהב,
וניתן למי שרק זקוק מכל הלב.

אז תנו את הלב לכל מי שאוהב,
שתדע שהקומונה כאן איתך,

רק הזיכרונות יהיו בליבנו לעולם,
ואותם נספר לכל אדם.

כי כישורית היא גם אנחנו,
אז בוא נאיר אותה עם כל החברים שלנו,

נחבק ביחד אותו חיבוק אוהב,
וניתן למי שרק זקוק מכל הלב.

אם נדמה לנו שאין כבר שום סיכוי,
ועכשיו נבין הרצוי הוא לא מצוי,

אוהבים אתכם בלב ובנשמה,
ונאמר לכם המון המון תודה.

כי כישורית היא גם אנחנו,
אז בוא נאיר אותה עם כל החברים שלנו,

נחבק ביחד אותו חיבוק אוהב,
וניתן למי שרק זקוק מכל הלב.

אוהבים אתכם, חברי הקומונה 

ראיון עם שיא המתנדבת  

איך עברה עלייך שנת השירות בכישורית?
עברה עליי שנה עם המון חוויות, למידה והתבגרות. התחברתי מאוד לחברים, לאנשיי הצוות וככל שעבר 

הזמן הרגשתי יותר ויותר חלק “ממשפחת כישורית”.

מה היה לך הכי משמעותי בשנה זו?
גם מהעבודה,  צוות הכפר.  והקשר עם  ודן  יובל  יוסי,  העבודה בפלסטיק, החונכות שעשיתי עם הדר, 
מהחברים ומהצוות למדתי המון ואני בטוחה שבזכות כל אלה הפכתי לאדם טוב יותר ושאקח את זה 

איתי למשך כל חיי.

איך הרגשת בענף הפלסטיק?
הרגשתי טוב מאוד, הרגשתי בבית, הרגשתי משפחה. אהבתי לבוא לשם כל בוקר מחדש ונהניתי. הקשר 

עם ישר הייה כמו חבר ואבא בו זמנית. למדתי ממנו המון ואני אשמור איתו על קשר.

האם היה לך משהו קשה בשנה זאת?
הדבר הקשה ביותר בשנה הזאת היא הפרידה מהחברים ומהכפר שהגיעה בלית ברירה ובאופן כל כך 

מהיר בסוף יולי. כי אי אפשר להחזיר את הזמן אחורה ולהישאר כאן עוד, צריך להמשיך הלאה.

אילו זיכרונות היו לך ויהיו לך מהחברים בקיבוץ כישור?
זיכרונות טובים כמו הכיף בעבודה, ישיבות בארוחות ובמועדון. אהבתי להיות עם החברים בכל מקום 
שהיה בכל מקום שהוא וגם בפעילויות ובעבודות. בכל רגע נתון! אני לא אשכח את הטול שהיה לטבריה, 
את השבתות קומונה ואת הצעדה למען גלעד שליט. לסיכום: אני לא חושבת שאשכח אי פעם כל חוויה 

וזיכרון אפשרי שעברתי אתכם השנה.

מה הכי אהבת לעשות בכישורית?
להיות עם החברים, לקבל מהם כל כך הרבה אהבה, להצליח, לשמח אותם ולגרום להם הנאה אם זה 

בפעילויות, בחוגים, העברתי חוג מדינות! וסתם בפגישה חפוזה על המדרכה.

ראיינה: ליאת לימור

ראיון עם מיכל המתנדבת

מהי כישורית בשבילך?
יכישורית היא כמו בית שני בשבילי. תמיד כיף להיכנס בשער של הכפר. אני מרגישה אהובה ושאכ

פת לחברים ממני. כיף לבלות במועדון, לבקר בדירות, להעביר חוגים ופעילויות וגם סתם להסתובב 
בשבילים וליהנות מהיופי של המקום.

ספרי על קשר מיוחד שיצרת עם אחד החברים.
אני חונכת את תמי וככל שהתקדמה השנה, כך נוצרה ביננו חברות קרובה ואמיתית. אנחנו עושות 

ביחד המון כיף, מטיילות, נוסעות ועוד. תמי מאוד משמעותית בשבילי.

ספרי על הקשר עם מיכל טל.
יהקשר עם מיכל טל הוא טוב וקרוב. אנחנו עובדות מס’ ימים בשבוע יחדיו במטבח. מיכל תמיד משת

פת אותי במאמציה להשיג תרומות עבור “צלחת חמה” ואני מעריכה אותה מאוד על הזמן והאנרגיות 
שהיא מקדישה על מנת לדאוג לאחרים חסרי כל.

מה יחסר לך כשתעזבי את הכפר?
אני אתגעגע מאוד לכישורית. שגרת היום שאליה התרגלתי תשתנה ותחסר לי מאוד )כל יום כאן 
היה שונה ומפתיע לגמרי(. אתגעגע מאוד לכל החברים ולשיחות היומיומיות, לכל המנהגים והדברים 

הקטנים שגורמים לך לחייך ולצחוק שעשו את הזנה הזו לכל כך מיוחדת ומדהימה.

ספרי לקומונה הבאה על כישורית מנקודת מבטך.
אני מאחלת להם המון הצלחה, אני בטוחה שיהיו מצוינים! תיהנו בכפר ובענפי התעסוקה, תאספו 

חוויות מדהימות ומשמעותיות וקשרים אישיים וטובים עם חברי הכפר.

תוכניות להמשך?
צבא... 

ראיינה: מיכל טל

הפינה של
המתנדבים
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חוג עוגיות

השנה השתתפתי בחוג עוגיות. למדנו המון דברים מעניינים וכמובן גם טעימים. למדנו להכין עוגיות 
ומטעמים שונים, קצת על תזונה והרבה בריאות. היה כיף גדול להשתתף בחוג ואני ממליצה לכולם 

להצטרף בשנה הבאה.
בסוף השנה כמסיבת פרידה, נסענו למפעל שוקולד קטן ומשפחתי במנוף. הסיור היה מעניין מאוד, 
צפינו בתהליך הכנת שוקולדים ופרלינים. במיוחד אהבתי את כדורי השוקולד שצופו בכל מיני דברים 

טעימים. 
למרות שהמפעל קטן, היה מאוד נעים ובעלי המקום הם אנשים מאוד נחמדים. בסוף הסיור קיבלנו 
קופסה קטנה עם שוקולד מאוד, מאוד טעים. המלצתי לחברה שלי לבקש מהם תרומה לצלחת חמה. 

זו בהחלט היתה חוויה מיוחדת שלא זוכים לה בכל יום.

מענית סיני

חוג פלסטלינה – ראיון עם שחר ואופיר 

האם נהניתם להעביר את החוג לחברים?
נהנינו מאוד, היה מוצלח יותר מכפי שציפינו. כייף לראות את החברים יוצרים ומצליחים.

מה עשיתם בחוג?
ברוב החוגים יצרנו חיות שונות, לפי הנחייה שלנו, מידי פעם היה חוג חופשי שהיה לו נושא. למשל חג 

כלשהו שבו החברים יכלו ליצור כאות נפשם.

איך הרגשתם כאשר החברים הגיעו לחוג שלכם?
כל פעם שמחנו מחדש, הרגשנו סיפוק וההרגשה הייתה של הצלחה. זו בעצם הייתה שבירת שיגרה עבור 

חלק מהחברים כי לצאת מהבית זה לא משהו מובן מאליו לאחר יום עבודה מעייף.

מי נתן לכם את הרעיון לעשות חוג כזה?
שחר: תמיד אהבתי להתעסק עם פימו, פלסטלינה וכל סוגי היצירה. ופלסטלינה זה חומר שקל לעבוד 
איתו וליצור איתו, הוא מאוד נוח וידידותי למשתמש והוא בר – השגה. ומכיוון שיש את הספר של רוני 

אורן, חשבתי שזה רעיון טוב לעשות חוג פלסטלינה.

האם אתם חושבים שהחברים נהנו בחוג ולמדו משהו?
בכל חוג פלסטלינה התגובות של החברים גרמו לנו להבין שהם נהנים לעבוד עם הפלסטלינה. את חלקם 
החוג מרגיע ונותן להם תחושת סיפוק לאחר כל יצירה שהם הצליחו לעשות. כשמסתכלים על העבודות 
ניתן לזהות את ההבדל בעבודה עם הפלסטלינה בתחילת השנה ובסופה. רואים שהם למדו את שיטת 

העבודה וזה משמח לראות את תהליך העבודה עם הפלסטלינה והעבודה איתנו.

ראיין: אלעד קורן

ראיון עם יובל המתנדבת   

ספרי לנו על שהותך בכפר.
מאיפה להתחיל???? 

השהות בכפר מביאה איתה כ”כ הרבה חוויות, רגשות והרבה הבנה על עצמי.... 
אז מאיפה להתחיל?

כישורית היא הכי יפה גם האנשים וגם המקום, הכי מדהימה, הכי חשובה, הכי אגדה )שהייתה באמת(, 
הכי כובשת והכי מסעירה. 

האם יש חברים שנוצר לך איתם קשר מיוחד?
בכישורית נפגשתי עם אנשים מדהימים ומיוחדים. עם רבים מהם נוצר קשר מיוחד, כל אחד והקשר 

המיוחד שלי איתו.

ספרי על ענף התקשורת.
לענף התקשורת הגעתי מיומי הראשון בכישורית לא היה לי מושג למה אני נכנסת. מהר מאוד נכנסתי 

לעניינים. גם אם היה קצת קשה בהתחלה לא היה זמן להתעכב על זה.
בזכות צוות החברים המדהים שעובד בתקשורת ובזכות שרול )ישראל( עברה עליי שנה מאוד מלמדת גם 
ברמת העבודה וגם ברמת החברה שסביב. וזאת ההזדמנות להודות לכם – צוות התקשורת האהוב והיקר 

ושרול האחד והיחיד שתמיד היה שם, הקשיב, תמך וחיבק.

ספרי על החונכות.
וואו!! אין מילים! חנכתי כ – 4 חברים שאיתם הלכתי לחוגים, עשינו טיולים, הלכנו לחדר כושר, נסענו 

לכרמיאל, שתינו תה ביער, ישבנו ושוחחנו בדירה ועוד. מהר מאוד נוצר קשר מיוחד עם כל אחד.
למדתי מה כל אחד אוהב, ידעתי להבחין בין מצביי הרוח המשתנים ומה מתאים לכל אחד. גיליתי על 
עצמי שיש בי את הכוחות להתמודד עם מצבים שלא נתקלתי בהם בעבר. נהניתי מאוד בכל מפגש עם כל 

אחד מכם: ערן, מענית, טיון ודילן. תודה רבה על הזמן שהקדשתם לי מדי שבוע – אוהבת מלא!

ספרי על חוויות מהכפר.
כל יום בכישורית הוא חוויה בפני עצמה! למשל:

החורף בכישורית הרבה יותר גשום וקר ממה שבבית.
השבתות קומונה וההכנות אליהן הן חוויה בפני עצמה.

החוגים והחונכות הם חוויה ייחודית.
לגור עם 18 חבר’ה בבית אחד ושמעבר לזה יש דיר...

ולהכיר כל כך הרבה חברים חדשים בשנה אחת זאת חוויה בפני עצמה.
 ועוד ועוד.....

רוצה לומר משהו למתנדבים החדשים?
לש”ש החדשים אני אשאיר את כישורית כהפתעה ושכל אחד יגלה אותה בעצמו. 

ונותר לי רק לאחל להם המון הצלחה ושאני מאוד מקנאה בהם.

מעניין אותי לדעת איזה חוויות יש לכם מאיתנו....

ראיינה: מיכל טל
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ראיון עם אוהד הוברמן 

ספר לנו מתי התחלת לנגן
בגיל 7 התחלתי לנגן על אורגן. אחריי שנה למדתי 
24. כשהגעתי לכישורית לפניי שני גיל  תופים עד 

והתחלתי  לגיטרה  למדתי אצל אסף המורה  תיים, 
ללמוד לנגן גם על פסנתר.

למדת אצל מורים טובים?
יבהחלט כן! למדתי אצל המתופף של להקת משי

נה: איזי דיין. למדתי גם אצל אהרל‹ה קמינצקי וגם 
בבית ספר רימון בהוד השרון.

ספר לנו מתי התחלת ללמוד בכרמיאל ואיך זה מתקדם
אני לומד בכרמיאל 3 פעמים בשבוע. אני מקדיש זמן כדי להתאמן בפסנתר במועדון ונהנה מאוד.

האם אתה יכול להמליץ לעוד חברים להתחיל ללמוד נגינה?
אני ממליץ לעוד חברים להתחיל לנגן כי זה גורם להנאה, כייף ושלווה. למי שאוהב מוזיקה כדאי ללמוד 

משום שזה מרגיע כשמרגישים עצבניים.

האם המשפחה שלך תומכת בך בתחביב הנגינה?
ההורים שלי מפרגנים לי ומעודדים אותי להמשיך לנגן ומאוד שמחים שיש לי תחביב שאני מאוד אוהב 

ונותן לי סיפוק של הנאה ושלווה.

האם אתה מנגן גם בחוגים ובפעילויות בכפר?
לרוב אני מנגן בחוגים עם שרהל‹ה שרון וזה נותן לי סיפוק כי אני מציג את העבודה הקשה שלי מול כולם 

וגם אני נהנה לקבל מהחברים שמקשיבים לי מחמאות ופרגונים על המוזיקה היפה.

האם יש לך עוד משהו להוסיף?
המוזיקה שאני מנגן ומקשיב לה היא מאוד מרגיעה אותי גם במצבי לחץ וכעס. אני חושב שלאורך כל 

חיי אני אמשיך לנגן.

ראיינו: מיכל טל ומענית

ראיון עם יוחי בייט על הגשה והנחייה 

?T.V ממתי התחלת להנחות ולהגיש את שידוריי כישורית
די מההתחלה אינני זוכר בדיוק לפניי כמה שנים אך מהרגע שהמגזין הראשון עלה.

מה נותנת לך ההגשה וההנחיה?
ההגשה וכתיבת המגזין שיפרה לי מאוד את הזיכרון, את יכולת החשיבה והאלתור. אני מרגיש שאין 
סיפוק גדול יותר מהעובדה שקבוצה של אנשים עם מוגבלויות מצליחה להרים שידור ושבעצם כל אחד 

מהאנשים מגבה את השני, זה מראה שהשמיים הם הגבול.

האם יש מגזין מסוים שזכור לך במיוחד?
ראשית חשוב לי להדגיש כי כל מגזין חשוב מאוד מבחינתי ואני נותן לכולם את כל תשומת ליבי, ובכל 
זאת המגזין על הכפר אלפנרה שעתיד להיות וביקורו של נשיא המדינה שמעון פרס הייה מאוד מיוחד 
עבורי. בנוסף היה מגזין שעשינו לכבוד »יום המשפחה« ועל חיי החברה בכישורית שבו מדובר ומסופר 
על חברה בכפר שהיא גם אמא לבן וגם סבתא לנכדים וכן על זוגיות ועל אחווה שמתקיימים בכפר. זה 
דיבר אליי במיוחד משום שמדובר ברגשות של אנשים, ויש דגש על הצד היפה ועל ההצלחות שיש בחיים 

ובעצם על החצי כוס המלאה.

האם קורה לך שיש תקלות או בעברית עממית, “פאשלות”?
כן זה קורה לעיתים ובעיניי זה לא נורא שיש פה ושם פספוסים קלים, לשמחתנו עד כה לא טעויות 

רציניות.
זה קורה כי אני מגיש ללא טלפרונטר )ללא טקסט כתוב( חשוב לי להדגיש שזה מכשיר יקר מאוד, תרומה 

יכולה לעזור מאוד.

האם תמיד אתה מגיש ומנחה לבד?
בתקופה האחרונה כן, הייתי רוצה לעשות את זה בשיתוף עם עוד חבר. היו תוכניות שהנחתי עם עוד 
חבר אך זה השתנה. חשוב לי להדגיש כי הגשה בקו אינה פשוטה, צריך להכיר היטב את המגיש הנוסף, 

צריך יכולת אלתור, צריך להיות בעל כושר משחק ובעצם זה מעין פינג פונג.

האם יש לך חלומות לעתיד בתחום ההנחיה וההגשה?
יכן, הייתי רוצה מאוד לשנות את הגישה לגביי אנשים בעלי צרכים מיוחדים. להעלות את המודעות החב

רתית וזה יכול להיעשות ע«י יציאה החוצה, כלומר הגשה מחוץ לכפר. הייתי רוצה לראיין אנשים גם 
מחוץ לכישורית ולהעשיר את תוכן הראיונות.

ראיינה: עירית כהן

ראיון עם יערה

ספרי איך שמעת על כישורית ומאיפה 
הגעת אליה?

לפניי  לראשונה  שמעתי  כישורית  על 
10 שנים. הגעתי לכאן יחד עם המשפי

חה שלי על מנת למצוא מקום לאחותי 
רפאל  בכפר  כיום  שמתגוררת  מורן 

שבדרום.

כישו לך  נראית  מבטך  מנקודת  ־איך 
רית?

ואמיצה,אנשים  חרוצה  שוויונית,  היא 
יאמיתיים שלא מפחדים להרגיש, מנה

לים שגרת חיים מגניבה. הייתי שמחה 
להתקבל בעצמי, החיים פה טובים.

איזה דברים את עושה בתור מדריכת ערב?
כמדריכה אני נפגשת עם חברים, מטיילת איתם, משוחחת, משחקת, לומדת. אנחנו מתרגשים, בוכים 

קצת וצוחקים הרבה.

מה היית רוצה לעשות ועדיין לא עשית?
הייתי רוצה לעשות קורס סקיפרים ולגור על הים.

ספרי לנו על ההליכה שאת עושה עם החברים בערבי שני ורביעי
הליכה היא חלק בלתי נפרד מהעבודה. בימי שני ורביעי התחלנו ללכת באופן קבוע אחריי ארוחת ערב 
מסביב לכפר בדרך כלל נתקלים בציפורים, קיפודים, צבים, פרפרים ופרחים וזה כייף וגדול. כמובן גם 

תורם לבריאות.

האם היית ממליצה לעוד אנשים לעבוד בכישורית?
הייתי ממליצה על כישורית לא רק כמקום עבודה, חובה לבקר פה, לדעת שקיים מקום כזה, לפגוש את 

האלטרנטיבה פנים אל פנים ולראות את הטבע והחיוך.

ראיינה: מיכל טל

פינת
התחביבים

פינת
התעסוקה עובדת חדשה
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החלטה חשובה לשנה חדשה

וברי עצמי  למען  מאמץ  לעשות  החלטתי  יהשנה 
המש היא  זו  להחלטה  אותי  שהוביל  מה  יאותי. 

קל העודף שלי. תחילה היו לי חששות, אך לאחר 
חייבת  שאני  הבנתי  שרייר  דניאל  עם  התייעצות 
עלולים  להשמין  כשמתחילים  כי  לנסות.  לפחות 

ליפול למלכודת שקשה מאוד לצאת ממנה.
אני מקפידה לאכול בצורה מסודרת שלוש ארוחות 

לכרמי נוסעת  בחוץ כשאני  לאכול  נמנעת  יביום, 
אל. הספקתי עם המשקאות עתירי סוכר ועברתי 
הארוחות  הרכב  את  בודקת  סוכר.  ללא  לשתות 

ומשתדלת לאכול הרבה ירקות.
שאמשיך  מנת  ועל  מספיקה,  אינה  תזונה  רק  אך 

יליהנות מהשלה של ק”ג מיותרים מגופי אני חיי
בת לשלב פעילות גופנית. לכן אני צועדת בכל ערב 
הכדורסל  בקבוצת  ומתאמנת  לכישורית  מסביב 

פעמיים בשבוע. 
כיף גדול להגיע לכל שקילה ולראות את התוצאות 
וכמובן כל גרם שיורד רק נותן לי עוד כוח להמשיך 

ולנסות.
אני מזמינה את כולכם להצטרף ובי להיוועץ.

מאחלת לכולנו שנה בריאה ומאושרת!

מיכל טל

המלצה על הספר “הארי פוטר” 
כי  פוטר  הארי  של  הספר  על  להמליץ  רוצה  אני 
של  בעזרתו  ופלאים  קסמים  הרבה  עושה  הארי 
זה מכניס את הקורא לעולם הפנטזיה  דמבלדור. 
ובעצם אפשר דרך הקסמים והפלאים לשנות כל 

דבר.
טובה  הרגשה  עושה  וזה  הספר  את  לקרוא  קל 

ומצד שני גם מאוד מותח ומסקרן.

נוגה יוסף

טלויזיה  תוכנית  על  המלצה 
אקסטרים מייקאובר

בה  אמריקאית  טלוויזיה  סדרת  על  ממליצה  אני 
ושי לבנייה  רבים  אנשים  מגייסת  בנאים  יקבוצת 

פוץ בתים של אנשים עם מוגבלויות וכאלו שעברו 
משברים קשים בחייהם. 

ולשפץ  לבנות  מצליחים  הם  מדהימה!  התוצאה 
ובונים בתים מקסימים ובכך גורמים לשינוי בחיי 
על  ל‹עמוד  הזדמנות  להם  ומספקים  האנשים 

הרגליים‹ ולחיות חיים מאושרים.
בעלי  וחברות  אנשים  של  מתרומות  מגיע  הכסף 

הון.

מיכל טל

אני אתגבר מאת דבורה עומר
ומרו מוחין  הסובלת משיתוק  ילדה  יסיפורה של 

תקת לכיסא גלגלים. סיפור על התמודדות ואהבה. 
יילדה עם קשיים שהופכת כנגד כל הסיכויים למו

רה ומסייעת לילדים במצב דומה לשלה. 
ונ ומוכיח שכוחו של אדם  יהספר מותח ומרתק 

חישותו עוזר להתמודד עם קשיי החיים במצבים 
לא פשוטים.

ההבטחה מאת דניאל סטיל
אחד  וחיים שברגע  נכזבת,  אהבה  של  סיפור  זהו 

ימשתנים בעקבות תאונת דרכים קשה. ספר שמל
יווה את הגיבורים במשברים, אהבות ובחירות גו

רליות.
מומלץ לאוהבי רומנים, יש בו קצת מתח שמוסיף 

לריגוש.

קריאה מהנה,
ליאת לימור

פינת
הספרים

חברים
כותבים

מונדיאל 2010 בדרום אפריקה – זווית אישית 

זו הפעם הראשונה שיבשת אפריקה מארחת את המונדיאל ואפשר לומר שהמונדיאל עמד בציפיות של 
האוהדים בעולם.

למארגנים עלו חששות, שמדינה בה הפשעים, הרציחות והגניבות הן מהגבוהים בעולם, לא יגיעו 
מספיק אוהדים ולא ירכשו מספיק כרטיסים, למזלנו הם טעו. המונדיאל הוכח רמת ארגון ומקצועיות 

גבוהה.
יברמה האישית, נהניתי לצפות בצוותא עם המשפחה ואוהדים ברזילאים, עם כל המשתמע מכך) צעי

.HD פים, חולצות, פיצוחים וכו‹ ( בייחוד ברמת שידורים של
ינכון, התאכזבתי כשברזיל עפה מהמונדיאל ולא זכתה בגביע אבל כמו כל ברזילאי מצוי, העצב והאכז

בה הפכו לשמחה לאיד, כשארגנטינה הושפלה ע”י גרמניה 0 : 4 . 

נהניתי לצפות בדרמות שהתרחשו על המגרש ומחוצה לו כמו למשל: הסכסוכים והעוינות בין שחקני 
צרפת למאמנם שגרמו לקבוצה לשחק רע ולעוף מהמונדיאל כבר בשלב הבתים. שוער אנגליה שניקרא 
גרין )ירוק( באנגלית חטף גול כפי שרק שוער “ירוק” וטירון יכול לחטוף. ההדחה של איטליה בשלבים 

המוקדמים “יד האלוהים” של פביאנו מברזיל וסויארס מאורוגוואי. 
קבוצות הכדורגל שהמומחים לא העריכו והגיעו לשלבים הגבוהים במונדיאל. וכמה מצחיק ואולי מוזר, 

שמייחסים לפול התמנון יכולות ניבוי...

אבל בעיקר נהניתי ממספר החברים והחברות בכפר שהתעניינו וצפו במשחקי המונדיאל. הידע של 
כמה מהם לא בייש מומחים רבים בתחום.

ישמחתי לקבל דיווחים, הערכות, קומפלימנטים וגם דעות מי תזכה במונדיאל? החברים אף טרחו והבי
עו תנחומים על ההדחה של ברזיל.

השיא הגיע במשחק הגמר, כשהכפר ארגן מקרן, ומסך גדול והחברים ישבו וצפו בצוותא כמו אוהדים 
במדריד ובאמסטרדם.

בעוד 4 שנים יתקיים המונדיאל הבא בברזיל. מקווה שרמת המשחקים והאווירה תהייה לפחות כפי 
שהייתה במונדיאל הנוכחי ובסופו של דבר נבחרת ברזיל תיקח את האליפות השישית שלה – אמן!

 יש למה לחכות......

 ניס בלוך
טיול לטוסקנה

השנה נסעתי עם בני, אלעד, לטיול בחבל טוסקנה שבאיטליה. בליל הנסיעה כשהכול כבר ארוז ומוכן, 
אלעד סירב להירדם והתעקש שאבדוק שוב ושוב עם משהו חסר. 

 .Montecito -כשהתרגשות רבה בליבנו, טסנו לרומא, לא לפני שטיילנו בדיוטי-פרי, ומשם המשכנו ל
אלעד לא הפסיק להתלונן על מכשיר ה- GPS שגרם לנו להסתובב סביב עצמנו פעמים רבות. למרות 
הקושי בניווט נסענו כל יום למקום חדש ומעניין.  בדרך ללוקה התרשמנו מכמה מקומיים שעצרו את 
רכבם וניסו לעזור לציפור פצועה שהיתה על הכביש. עשינו עצירה קצרה בכפר נופש על חוף הים ונהנו 
ממנוחה נפלאה. כשהגענו לפירנצה חיכתה לנו אכזבה ומצאנו את מוזיאון המדע ›גלילאו גלילי‹ סגור 
לרגל שיפוצים. כמה חבל! הנסיעות בדרכים קושטו בנופים מרהיבים, צילמנו תמונות רבות ועצרו לקניית 

מתנות.
יהטיול היה מהנה ומעשיר, אך כמו כל דבר טוב, הגיע אל סיומו כשאלעד ואני רק רוצים להמשיך ולה

משיך. אך רצונו לספר לשחר גבר על הכול.

אבא של אלעד קורן

מתוך חלום שכזה /
לילך ברנקין

קמתי בבוקר פקחתי עיניים,
התעוררתי מחלום שפרץ מתוכי
ויצא אל העולם הגדול בינתיים.

פתחתי את פי ויצאה מתוכי השראה,
והכול היה נהדר ועשה לי במוח

תחושה נפלאה......

חשתי בנשמתי את האושר שהציף 
אותי באופן אישי,

כשלצידי יושן אהובי.
והוא גם שקוע בחלום

ועל פניו אגלי זיעה והמון.
הוא צועק מתוך חלום

הערתי אותו ועל שכמו טפחתי
ולאט לאט אותו הערתי.

ואז סיפר לי את החלום 
לימדתי אותו דרך להירגע

ולספור עד שלוש. 
ולצאת מתוך תסבוכת כזאת של חלום

ולבי פעם 3 פעימות
וגם נשכחו כל החלומות.
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ח ס נ ו ד ל ס ג ד ל ע ת פ ש ט י ד ו ת י

ש צ מ ח ל ו ר ק ס ק צ ט י ח צ ו ש ס פ ח

ק ד י ת פ ע ט ת ש ז מ ו ר ע ק ט ר ז ו ל

ע ג פ ל ב ס ז ש ט ח י נ ה כ ת ז ב ל ח ר

ו כ צ ה י צ ת א ק נ מ ת צ ר ע ס ר ח י א

פ ל פ ל י מ מ מ ו ל א י מ ד ש מ נ מ א ט

ל י ש מ ח ו נ י ע ה ש ק ה צ י ב פ נ ד ל

ח א ל מ ז ר ו א ח ד ג כ ס ב ק ר ל ש מ ת

כ ט ח ד ג ש נ י צ ל ק צ ח ה נ ש ק ד ה צ

ב ל מ ע ב ק ק ת ע א ו פ י ר ר ק ס ג ע ב

ד ת מ י נ ש ר פ ג ד ס ר י ת ל צ י נ ש ה

ז צ ל ח מ ו א י ל ו ק ו ר ב צ מ ת ל ק ח

ת ק א ר א ק ט פ ע צ ו ק ר א ק ס ז פ ז ב

ו ש ד ג כ ה ע י ח ל ס ט י י ק ב ק ר צ י

ט צ מ נ ב ס ז מ פ ו ט א ר ק ה ל ע ח ע ת

י ר ק ו ת א ו ר ג נ י י מ ג ק ס י א כ ה

מ ל צ ג ב י נ ה ל ב נ ה כ ד ר א ח ב מ ט

ת ש ט ר ע ש ב פ ת י ת י מ ל צ י ש ט נ א

א ו פ י ר ח ה ח ו מ ו ס נ צ ע כ ש ז ל ק

ק נ ר מ ו ק פ צ י מ ל י ל ב נ ה ד ג ר ס
חיבר: אופיר שמחוני

תפזורת אוכל ברכות
ואיחולים

 התלבטות / הילה פלד
יעל צאי מהמקלחת! ביקש יובל, יש עוד אנשים שרוצים להספיק להגיע למסיבת אמצע השליש.

לנהוג   השתדלה  הפנימייה  ושמיניסטית.   17 בת  היתה  כן  פי  על  ואף  ב”יסוד”  חודשיים  רק  גרה  יעל 
בפתיחות בתלמידיה, והיתה פנימייה יחסית חדשה בארץ שפעלה לפי עקרונות שונים מהמקובל, שם 
למשל בצריפי המגורים היו מקלחות ושירותים משותפים לכולם בעוד החדרים היו מסודרים בנים בנות, 
שישנו שלושה בכל חדר. אפשר היה להתקבל לתיכון בכל גיל שמתאים לתלמיד, הפנימייה נמצאה בצפון 

הארץ.
אבל, יעל אמרה ליובל: אתה יודע שהזמנתי את אלון )אלון היה ידיד של יעל ולמד בבית ספר אקסטרני 
במרכז( להצטרף למסיבה והקדשתי לו שיר בהפתעה שאותו אשיר במיקרופון לפני כל הכיתה.  אני רוצה 

להיות הכי יפה שאפשר לכבודו.
אבל את יפה גם ככה, צחק יובל, וחוץ מזה שיש עוד אנשים שצרכים להתקלח.

אבל למה להקדים את המאוחר? מוטב שאספר לכם מה קרה כמה ימים קודם לכן.
יעל עמדה בתחנת הרכבת, היא כבר חיכתה ליום של מסיבת סוף השליש שבו יבוא אלון לבקרה )כך 

הבטיח לה( ואז היא תוכל להפתיע אותו כפי שתכננה מלפני כן עם אורית המורה.
בדיוק אז קטע יובל את מחשבותיה )יובל למד עם יעל באותה כיתה וישן בצריף שלה(: היי רוצה שנשב 

ביחד ברכבת?
בסדר הסכימה יעל אבל לא היה לה שמץ של מושג שהיא בעצם עשתה את טעות חייה.

כשהרכבת הגיעה הם ישבו אחד מול השני, יעל שתקה אבל יובל דיבר איתה ועורר אותה מהרהוריה.  
בשלב מסוים הוא  נתן לה לשמוע שיר באוזניות שלו. באותו רגע הרגישה יעל רגש חם כלפי יובל, היא 
לא ידעה למה אבל ניסתה לשכנע את עצמה שזה לא אמיתי כי למרות שהשיר מצא חן בעיניה והיא 

הרגישה מאושרת באופן בלתי מוסבר, היא ידעה שזה לא ימצא חן בעיני אלון.
באותו יום קבעה יעל עם יובל שיצטרפו ביחד לנסיעה השבועית לקניון.

היא באמת חששה מזה. מזל שגם אסנת שותפתה לחדר רצתה לנסוע איתם דבר שגם עורר בה קצת 
אכזבה בלי שרצתה, כי תשומת הלב לא תהיה רק בשבילה.

לפני מסיבת סוף השליש יעל היתה נרגשת, יצאה מהמקלחת כשמגבת קשורה למותניה.  ארנון הצעיר 
ממנה בשלוש שנים התפלל שהקשר ייפתח. הוא אהב אותה בסתר ליבו אבל ליעל היו עניינים אחרים 

בראש ואף פעם לא הבחינה בכך.
יובל נאנח בהקלה, או סוף סוף, ונבלע במקלחת. יעל יצאה מהחדר לבושה בחליפה חגיגית ומרחה מול 

המראה אודם בתנועות עדינות על שפתיה. 
בינתיים יובל יצא מהמקלחת וכשראה את ארנון )אף שהיה בוגר מארנון בשלוש שנים היה חברו הטוב( 
עומד חולמני מול המקלחת שאל אותו : מה אתה שוב חולם על יעל? בטח ראית אותה יוצאת עכשיו 
מהמקלחת, אבל היא שמיניסטית ויש לה ידיד ואתה להזכירך רק חמשוש, תאמין לי שהיא לא חושבת 

עליך.
אבל, אמר ארנון, נמאס לי כבר מהחמשושיות הילדותיות שכאן ואף שמיניסטית ממילא לא שמה עלי.

אל תדאג זה עוד יבוא, אתה צעיר, אמר יובל.
באותו רגע נכנסו שתי הבנות האחרות לצריף בבליל רועש של קולות צעדה ודיבור.

אז את נרגשת, שאלה אסנת את יעל, לקראת המסיבה והפגישה עם אלון?
יכן, ענתה יעל אבל אוי אני צריכה להביא אותו. הוא בטח כבר מחכה לי בשער, ויצאה במהירות מהח

דר.
בינתיים האחרים יצאו ביחד לכיוון אולם הספורט שם התרחשה המסיבה, בדרך הם פגשו את אלון ויעל 
)אלון כבר ידע מעט על ההפתעה הוא הצליח לדלות פרטים מסוימים עליה מיעל בגלל כישרונו וגם בגלל 
חולשתה בנושא( נו אז איזה שיר הכנת לי? לחש לה אלון, סבלנות עוד מעט תשמע, זאת הפתעה, לחשה 

לו יעל בחזרה.
 הם הבחינו שכולם מסתכלים בהם בדממה, יעל ואלון נראים ממש מעוררי הערצה, לחש ארנון ליובל, 

כן ונראה שממש טוב להם ביחד, לחש לו יובל בחזרה,
אתה חושב שיש לי סיכוי איתה? כי נראה שהצלחתי להרשים אותה עם השיר הזה ברכבת.

אז גם אתה רוצה אותה,  החזיר לו ארנון בנימה נעלבת כאילו שבגדו בו. 
את המטרים הבודדים שנותרו עד האולם צעדו כולם בשתיקה וכשהגיעו כבר נשמעה המוזיקה הקצבית 

אפילו מבחוץ.
זוגות כבר רקדו ברחבי אולם  הם נכנסו, המקום היה הומה מפטפוטם הנרגש של התלמידים, מספר 

הספורט אבל יעל ובעיקר אלון )וזה רק מפני שלא ידע לרקוד( התביישו לעשות זאת. 
ארנון הסתובב באולם נבוך ושקוע בעצמו הוא ידע שגם הפעם לא יהיה לו עם מי לרקוד. הוא התיישב 

בצד וראשו בן ידיו ואז שמע קול עדין לידו שואל: הכל בסדר? 
כ..כ..כן, ענה ארנון מבוהל טיפה. אני רואה שאתה לבד רוצה לרקוד?

בסדר ענבל, השיב לה ארנון )ענבל היתה שישיסטית שגרה בצריף קרוב אליהם( והשניים הלכו לרחבה. 
ארנון כבר הרגיש שהחיוך שלה זה עם שתי גומות החן מוצא חן בעיניו ושמשהו מתעורר בלב. בזמן 

שרקדו שאלה אותו ענבל: רוצה שנהיה ידידים בינתיים?  מסכים, ענה ארנון בביישנות.
את רואה? לחש יובל ליעל אמרתי לו שהוא ימצא מישהי והנה זה קרה רק נקווה שהקשר בינם יתחזק.   
בינתיים המורה אורית תפסה את מקומה מול המיקרופון הראשון והכריזה: שבו על הכיסאות שמולי, 

עוד מעט תוכלו לעלות ולשיר כל אחד בתורו איזה שיר שיבחר מתוך השירון. 
אסף התיישב ליד האורגן, ההגברה מוכנה? שאלה אורית את סתיו עמיתה הצעיר לעבודה. כן, הכול 

מוכן, הוא ענה.
והיא תשיר “אתה תותח”. אדווה החלה לשיר   עכשיו הכריזה אורית במיקרופון, תבוא לשיר אדווה 
לאט ובזיוף קל, אך כשסיימה כולם מחאו כפיים בהתלהבות. יעל הרגישה שהזמן ממש זוחל היא נעה 
על מקומה שליד אלון בחוסר סבלנות. אחרי אדווה עלו עוד כמה תלמידים לשיר ואז הכריזה אורית: 
ועכשיו תשיר יעל שיר שאינו בשירון, את השיר “לגור איתו”. יעל קמה ממקומה נרגשת ועצבנית כמעט 
עד בחילה ואמרה לאט לאט תוך ניסיון לכבוש את רגשותיה. בחרתי לשיר את השיר הזה לכבודך אלון 
כי אולי בקרוב תעבור ללמוד בפנימייה שלנו וכמובן גם לגור בה. יעל התחילה לשיר ואז הבחינה בו נכנס. 
היה זה יובל שחזר לאולם, הוא תפס את המקום היחיד שנשאר ריק, מקומה של יעל, ליד אלון נשימתה 
נעתקה היא הפסיקה לרגע לשיר. אורית הניחה יד על כתפה ושאלה הכל בסדר? יעל הנהנה בראשה, 

והמשיכה מהמקום שהפסיקה, כשסיימה נשמעו בכל האולם מחיאות כפיים סוערות.   
יעל התיישבה במקומה באנחת רווחה אבל זה היה מוקדם מידי בשביל להיאנח אנחה כזו ! 

כי אלון תקע בה מין מבט כזה שהיתה לו רק משמעות אחת: זה הוא? יעל הנהנה בראשה באיטיות.   
איך אלון יודע על הכל? אולי יש לו חוש שישי? שאלה יעל את עצמה.

השיר האחרון נגמר כולם יצאו לארוחת הערב כל אחד בזמנו הוא, גם יעל, יובל ואלון יצאו בצעדים 
שקטים מהאולם )לא לפני שטעמו קצת מהכיבוד(. 

יעל נפרדה מאלון בשלום חטוף שלא העיד על המתרחש בליבה. 
יובל הביט לה בעיניים לכמה דקות  ואז אמר: אני לא מתנגד להיות חבר שלך  אם תרצי. אבל על הצעת 
החברות הבלתי ברורה הזאת השיבה כך: צר לי אך לא אוכל להסכים להצעת החברות הזו. אני חוששת 
שזה יגרום לאלון לקנא ולהיות עצוב וגם עוד לא החלטתי עם מי אני רוצה להיות. אבל אני בעד לתת 
לזה עוד זמן. טוב, איך שתרצי, אמר יובל, אבל בינתיים נשאר ידידים זה גם טוב, בסדר? כן, אמרה יעל, 

זה בהחלט טוב, בינתיים, כך אוכל להישאר גם ידידה של אלון.
אגב את יודעת, המשיך יובל, אני נוסע בקרוב לאמריקה לבקר את אחי הגדול. אני אביא לך משם משהו, 
אבל תדעי שאני אביא רק לך. הפסיכולוגית שלנו )שניהם היו מטופלים של אותה פסיכולוגית( אמרה לי 

שאסור לי להביא מתנות ,אבל בקשר אליך דיברתי איתה והיא הסכימה.
בשבוע שלפני ט’ו בשבט בילו יעל ויובל יחד כמה שהם יכלו ולבסוף כשהגיע יום הפרידה חיבק יובל את 
יעל ונישק אותה )רק על המצח כמובן כי היא התביישה קצת וגם מפני שלא רצתה לגרום לאלון לקנא(. 
אבל גם הרבה הנשיקה מיששה יעל בחרדת קודש את המצח והיתה כולה נרגשת ועצובה קצת כאחד. 
ידעה שבאף פרידה לא הרגישה כך, היא מאד רצתה לספר על כך לאלון אבל מצד שני חששה  היא 
שיכעס עליה. בשלב זה היא כבר ידעה שאלון יעבור ללמוד בפנימייה באופן אקסטרני, שבוע בכל חודש 

וילון במשך אותו שבוע אצל דודו שגר בקריית חיים ולא בפנימייה, אבל בכל זאת הרגישה נהדר!  
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