


שמעון פרס ז¢ל
 ±π≤≥ ≠ ≤∞±∂

בוגר בן שמן¨ יקיר בן שמן¨ ראש ממשלת ישראל¨
נשיאה התשיעי של מדינת ישראל

מדינאי דגול¨ איש חולם ומגשים
תמיד הביט קדימה¨ אך זכר כי שהותו בבן שמן קבעה

Æאת מהלך חייו לעתיד
היה גאה להיות בוגר בן שמן

אנו¨ משפחת בן שמן¨ נזכור ונכבד אותו במיוחד
על אהבתו¨ על הקשר האמיץ לבן שמן ועל פעילותו הענפה רבת השנים

למען מדינת ישראל¨ שגשוגה ובטחונה



±

תוכן עניינים

בוגרים אגודת 
ו י ד י ד י ם    ש ל
ר  ע ו נ ה ר  פ כ
ן מ ש ≠ ן ב

כפר הנוער בן≠שמן

±π≤∑ נוסד

≥ דבר המערכת        

¥ מנשר לבוגרים להצטרף לעמותת ¢אביב¢     

שער ראשון ≠  נפרדים משמעון פרס ז¢ל
                                                                        μ פרופß צביה ולדן     ±Æ±  אבי¨ שמעון פרס    

∑ ד¢ר אילנה טישלר   ≥Æ±  שמעון פרס ≠ מילים לזכרו   
∏ ד¢ר דוד בן נתן   ≤Æ±  לזכרו של  שמעון  פרס¨ איש החזון והעשייה 
π שמעון פרס   ¥Æ±  מדברי שמעון פרס על בן שמן   

±∞ שער שני≠ ∞π שנה לכפר הנוער בן שמן     
                                       ±∞ ד¢ר עמיחי ברלד    ±Æ≥  סוד הצלחתו של ד¢ר זיגפריד להמן  

≥Æ≥   ¢אוטופיה¢ ≠ עיקרי הגות ד¢ר להמן 
                                                                           ±¥ ד¢ר זיגפריד להמן           על כפר ילדים אידיאלי                     

±∂ ד¢ר אילנה טישלר   ≤Æ≥    החזון החינוכי של הכפר כיום   
±∑ ד¢ר זיגפריד להמן   ¥Æ≥   התקופות הראשונות של כפר הנוער בן שמן 

                                ≤∞ שבתי בלוך אבינר   ∂Æ≥   מבית הילדים בקובנה לרחובות ולבן שמן  
                               ≤≤ ד¢ר אילנה טישלר   ∑Æ≥   אירועים בכפר לציון ∞π שנה  לייסודו  



"
"

≤

≤≥ שער שלישי ≠ מהנעשה בכפר כיום     
≤≥ ד¢ר אילנה טישלר   ±Æ≤  סקירת מנהלת הכפר על פעילות שנת  ∂±∞≥ 
≤μ ד¢ר דוד בן נתן   ≥Æ≤  רשמים מערב הצלחות בחינוך בכפר הנוער בן שמן 
≤∑ ד¢ר אילנה טישלר   ≤Æ≤  חנוכת בית סוניה    
≤π ד¢ר  איציק שי   ¥Æ≤  טקס חלוקת פרסי ¢אביב¢ ≠∂±∞≥ ההרצאה המרכזית 

≥≤ שער רביעי ≠ זיכרונות מבן שמן      
≥≤ יהודה אשנפלד≠ גולן  ±Æ¥  כפר הנוער בן שמן שינה את חיי   
≥¥ רשמה אסתר ניאגו    ±π¥π≠μ≤ סיפורו של המחזור הנעלם ≠ מחזור  ¥Æ≤

≥∏  שער חמישי ≠ ממרכז התיעוד ע¢ש ריכרד לוינזון    
≥∏ צבי ארז    ±μÆ  ארכיון בן שמן≠ ארכיון מורשת   

≥μÆ  חשיפת מסמך מקורי
¥±        מנשר משנת πμπ± לבוגרים להצטרף ל≠ ¢איגוד הבוגרים¢    

¥≤ שער שישי ≠ לזכרם       
¥≤ אליעזר עמיר   ±Æ∂ דברים לזכרו של איציק גל ©גלמן® ז¢ל  
¥¥ יוחנן מיינרט   ≥Æ∂ דברים לזכרו של אורי בן ישי © ברלינר® ז¢ל   

¥μ שער שביעי≠ מהנעשה בעמותה          
       ¥μ ישראל סגל             ±Æ∑ פעילות העמותה בשנת ∂±∞≥   

  ¥∏ ≥Æ∑ מציוריו של אברהם קורין ז“ל      
                                                                                                            



דבר המערכת

 Æאנו פותחים את שערי חוברת ¢שיבלים¢ זו בדברי פרידה משמעון פרס ז¢ל ™
שמעון פרס אחד מאבות המייסדים של מדינת ישראל¨ מנהיג בעל שעור קומה ששילב בין הביטחון 

 Æלשאיפה לשלום
שמעון היה בוגר גאה של כפר הנוער בן שמןÆ שהותו בכפר השפיעה משמעותית על מהלך חייו¨ 
עיצב את דמותו ובדבריו עצמו¨ ¢כל מה שקרה לי בחיים התחיל שם¢Æ הוא הזכיר את בן שמן 

Æ±ππ¥ בהרבה הזדמנויות ¨לרבות בנאום שנשא במעמד קבלת פרס נובל לשלום בשנת
Æצביה ולדן¨ בתו של שמעון פרס¨ משתפת אותנו בדברים על אביה ßפרופ

Æשנה לייסוד כפר הנוער בן שמן π∞ בשער השני אנו מציינים  ™
במאמר הפותח¨ ד¢ר עמיחי ברלד מנתח את סוד הצלחתו של ד¢ר להמןÆ גורמים רבים סייעו 
ללהמן להצליח¨ אך גדולתו הייתה ביכולתו לצרף¨ לשלב וליצור סינתזה של רעיונות לכלל חזון חינוכי 
וליישמוÆ כפר הנער בן שמן היווה מודל לחיקוי והיה בעל השפעה מרכזית בעיצוב כפרי הנוער 

 Æבארץ
מאז ייסודו בשנת ∑≥π±¨ חלו וחלים תמורות רבות בכפר¨ בהרכב התלמידים¨ במסלולי הלימודים¨ 
 Æבמשק החקלאי ובאופי הפעילות החברתית ≠ כל זאת לרוח הזמן ובהתאם לדרישות המשתנות
                                                    Æהמורשת החינוכית המיוחדת שהנחיל ד¢ר להמן נמשכת בהצלחה
במרכז האירועים לציון ∞π לכפר¨ ייערך ביום הμÆ∞μÆ≤∞±∑ ß≥ טקס מרכזי במסגרת חגיגת חג 
הביכוריםÆ לפני הטקס יתקיים כנס מחזורים לדורותיהםÆ רשמו את היום וידעו את חבריכם על 

 Æהאירועים המתוכננים
לאור לראשונה  יצא  והידידים של כפר הנוער בן שמן  ידיעון אגודת הבוגרים  ™  ¢שיבלים¢ 
בדצמבר ±ππ±¨ לפני μ≥ שנהÆ בידיעונים אנו מביאים בפני הקוראים סיפורים וחוויות של בוגרים 
מתקופות שונות בתולדות הכפר¨ חושפים מסמכים ותעודות מארכיון הכפר ומשתפים אותם 
בנעשה בכפר כיום ≠ במטרה להעצים ולשמר את המורשת החינוכיתÆ הידיעון משמש במה 

Æהנכם מוזמנים להעביר אלינו חוויותיכם מתקופה משמעותית זו בחייכם Æלקוראים
™  העמותה שלנו¨ עמותת ¢אביב¢¨ מציינת ∞≤ שנות פעילותÆ במנשר לבוגרים ולעובדי הכפר 
ולידידים¨ אנו מציגים את העמותה ופעילותהÆ אנו פונים אליכם להביא את דבר  לדורותיהם 

Æהעמותה בפני חבריכם ולעודד אותם להצטרף ולפעול למען כפר הנוער בן שמן

קריאה נעימה
צבי ארז

≥



אל בוגרי וידידי כפר הנוער בן שמן

Æהשנים בהן התחנכנו בכפר הנוער בן שמן עצבו את חיינו
Æבתקופה זו ספגנו ערכים ומורשת ייחודית אשר מלווים אותנו בכל מעשינו

קבוצת בוגרים הקימה את עמותת ¢אביב¢ שאחת ממטרותיה המרכזיות הינה לשמר ולטפח את 
Æהמורשת החינוכית הייחודית של הכפר

חשוב לכולנו שכפר הנוער בן שמן ימשיך להיות מוסד חינוכי ייחודי שבו מורשת העבר וערכים 
Æחדשים ישתלבו לכלל עשייה מבורכת

Æכהכרת תודה על מה שקיבלנו מהכפר נדרשים אנו להתגייס ולפעול למענו

זוהי פנייה לבוגרי הכפר להצטרף לעמותה אשר מטרותיה הן∫
Æלאגד את בוגרי הכפר¨ עובדיו וידידיו •

• לטפח את המורשת החינוכית של הכפר ברוח מייסדיו ומחנכיו ובראשם ד¢ר זיגפריד להמן
   לשוויון ערך האדם¨ לאחווה¨ לכבוד ולסבלנות הדדית בחברה דמוקרטית¨ לעבודה ויצירה

Æולערכי התרבות היהודית והכלל אנושית   
 Æלסייע לכפר הנוער בן שמן ולחניכיו •

 Æלהנציח¨ בשיתוף עם הנהלת הכפר¨ את בוגריו ועובדיו חללי מערכות ישראל •
Æליזום פעולות שתסייענה למטרות העמותה והכפר •

מפעולות העמותה∫
הוצאת חוברת ¢שיבלים¢ המאפשרת לקרוא פרקי היסטוריה של הכפר¨ שיתוף בסיפורים

אישיים מעניינים¨ שמירת קשר עם חברים ופרסום תמונות ומידע אודות אירועים שונים מן העבר 
Æלשתף בנעשה בכפר ולהוות במה לקוראים

אירגון ¢ערב אביב¢ לחלוקת פרסים לחניכים מצטיינים על פועלם בתחומים שונים בתאום
 Æלחלוקת מלגות מקרנות של תורמים ללימודים ועזרה Æעם הנהלת הכפר

Æכספי הפרסים מתרומות בוגרי הכפר המבקשים להנציח הורים¨ מורים ובני משפחה
Æערב ¢אביב¢ מאפשר גם מפגש שנתי של חברים בכפר

העמותה השתתפה בהקמת ארכיון ומוזיאון היסטורי של כפר הנוער בן שמן שפועל עם
ה¢מוזיאתר¢ הקיים כמרכז מבקרים ומופעל על ידי החניכיםÆ הארכיון הוקם ומתוחזק על ידי

Æמתנדבים חברי העמותה
•

•
•

העמותה יזמה את הקמת חדר ההנצחה לחללי מערכות ישראל מבוגרי הכפר וועובדיו
הוצאת ספרים לזכרם של מחנכים ואירועים הקשורים לכפר הנוער בן שמן∫ הספר תחת העץ 
של יעקבסון וספר המצורÆ העמותה השתתפה בהוצאת הספר ¢חזון ומורשת¢ של איה להמן 
שלייר אודות אביה מייסד הכפר¨ ד¢ר להמןÆכן השתתפה העמותה בהוצאת ספרה של קלרה 

נדיר¨ בוגרת הכפר וחברת העמותה ¢ אריה סימון בבן שמן¢
 Æנרכשו מחשבים וציוד היקפי רב תרומת בוגרי הכפר

Æהעמותה מסייעת לכנסי מחזורים ושמירת הקשר עם החברים

בוגרים אגודת 
ו י ד י ד י ם    ש ל
ר  ע ו נ ה ר  פ כ
ן מ ש ≠ ן ב

Æנשמח לראותכם מצטרפים ושותפים עימנו בעשייה
    segaliÆinbox@gmailÆcom                 ליצירת קשר∫   ישראל סגל
hannaÆjackman@gmailÆcom     קמןßחנה משה ג                      

∞μ¥≠μ≥≥∏π∑∏
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שמעון פרס¨ בן שרה ©לבית מלצר® ויצחק ©געצל® פרסקי
וישניבה ≤≥Æ∏Æ±π≥ כ‘ באב התרפ“ג   ≠    תל≠אביב ∂±∞≥ÆπÆ∏≥ כ“ה באלול התשע“ו

כתבה פרופסור צביה ולדן

אבי נולד ברוסיה הלבנה¨ בוישנייבה¨ עיירה קטנהÆ בני המשפחה שלא עלו לפלשתינה הושמדו 
בה על ידי הגרמניםÆ כשנסעתי לשם לאתר ההנצחה ביקרנו גם בבית שבו נולדÆ מי הבאר שממנה 
שתתה משפחתו אכן היו טעימים במיוחד¨ אך לא הייתה זאת עונת הדובדבנים¨ שעציהם נתנו את 

 Æשמם לעיירה

מאמו קיבל אבא את אהבת הספרª היא הייתה מורה לספרות ועבדה כספרנית¨ והספרים היו 
מרכז עולמהÆ אביו¨ שהיה סוחר עצים מצליח¨ הרבה לנסוע לצורך עבודתוÆ על ברכי הסבא שלו 
≠ צבי מלצר¨ שעל שמו אני קרויה ≠ למד את יסודות היהדותÆ את השכלתו קיבל בßתרבותß¨ רשת 

 Æחינוכית שבה למדו בעברית¨ וכך הגיע ארצה כשהוא יודע עברית

משפחתו של אבא עלתה בשני שלביםÆ כשהיה בן תשע¨ נסע אביו כחלוץ לפני המחנה לפלשתינה¨ 
ארץ≠ישראל¨ כדי להכין למשפחה מקוםÆ בארץ ישראל לא צלחו עסקיו כמו בחוץ לארץÆ הוא 
היה איש חרוץ ואמיץ¨ נדיב וכנראה תמיםÆ למרות הקשיים החליטה סבתי להגיע בעקבותיו עם 
 ±π≥π בשנת Æשני ילדיה ≠ אבי¨ שהיה בן אחת≠עשרה¨ וגרשון אחיו הצעיר ממנו בשלוש שנים

Æמצבה הכלכלי של המשפחה היה לא טוב Æהתגייס ראש המשפחה לבריגדה האנגלית

דוד הכהן מהנוער העובד הציע לאבא לעבור לבן שמןÆ ובבן שמן קיבלו חייו תפנית מעניינתÆ אבא¨ 
שתמיד נמנע מנוסטלגיה¨ ולא התעסק בעברו¨ דיבר על בן≠שמן כעל בית שניÆ בראש ובראשונה 
היה זה כפר נוער הומניסטי¨ שבו קיבלו הצעירים חינוך יהודי פתוח¨ לצד לימודי חקלאות והרגלי 
עבודה ושמירהÆ הכפר קלט גם ילדים מחוץ לארץ וגם ילדים מהארץ¨ שמשפחותיהם רצו להבטיח 
להם עתיד טוב יותרÆ אבא תמיד אהב מקומות שבהם טופחה תרבות¨ שבהם טרחו בשביל העתיד¨ 
ובבן שמן חברו שני עקרונות אלה¨ כפי שאפשר ללמוד גם מעדויות של בוגרי הכפר¨ שרבים 

  Æמביניהם עשו חיל ותרמו בתורם ובדרכם למדינה

בבן שמן התאהב אבא באשה מופלאה¨ שתולדות משפחתה היו שזורים עם המקום¨ והיא המשיכה 
לטפח את הזיכרון הזה שנים ארוכותÆ אמא שלנו קבורה בבן שמן¨ ולזכרה ייסד אבא את בית 

 Æסוניה לרווחת ילדי הכפר¨ הממשיך בעבודה חינוכית איכותית

מבן≠שמן הגיעו אמא ואבא לקבוצת אלומות ונמנו על מייסדיהÆ על האהבה לאמא נוספה לאבא 
אהבתו למדינה¨ שלה היה מחויב כל ימי חייו הארוכיםÆ הוא שירת את בן גוריון מי שהיה ראש 
הממשלה הראשון של המדינהÆ בברכתו ובתמיכתו הפך להיות מבין מניחי התשתיות ליכולות 
ההרתעה וההגנה של המדינה¨ אדריכל היחסים עם צרפת¨ וממקימי הכור בדימונה והתעשיות 

Æהביטחוניות

שער ± ≠ נפרדים משמעון פרס ז“ל

μ



∂

בשלב שבו אבא חרד לעצם קיומה של מדינת ישראל¨ הוא עשה כל שביכולתו כדי להגביר את 
יכולת ההרתעה שלהÆ משהתבססה ישראל הוא פעל בשני כיוונים ≠ פנימה והחוצהÆ הוא הנהיג 
את המדינה כמעצמה מובילה בטכנולוגיה ובחדשנות¨ והוא פעל ללא לאות לקידום הסכמי השלום 

Æבין ישראל ושכנותיה

כדי לקדם את ישראל מבפנים אבא מילא תפקידים רבים ומגוונים במשרדי הממשלה השונים 
שבהם שימש כשרÆ כדי לקדם את השלום הוא קשר קשרים עם מנהיגים מארצות ערב ועם 

Æמנהיגים בעולם

קידום בחיים הפוליטיים כרוך תמיד במאבקים פוליטיים פנימיים בתוך המפלגה ומחוצה להÆ אבא 
מעולם לא הרים ידיים על אף הקושי הגדול והאכזבות שנחלÆ בכל משרד שבו היה שר הוא השאיר 
חותם בל יימחהÆ בין שאר מפעלותיו הציל את ישראל מאינפלציה דוהרת במהלך אמיץ וייחודי¨ 
הוא החזיר את בני הערובה מאנטבה¨ הוא הוציא את צה¢ל מלבנון והוא התמיד במאמצים להגיע 

Æלהסכמי שלום עם הארצות השכנות

על הסכמי השלום באוסלו הוא קיבל ≠עם יצחק רבין ויאסר עראפת ≠ בשנת ¥ππ± פרס נובל¨  
  Æ≤∞±≤ ועל תרומתו לעולם החופשי העניק לו נשיא ארה¢ב את מדלית החירות בשנת

אבא היה איש ספר ותרבותÆ אחרי שנים רבות של פעילות פוליטית נבחר להיות נשיאה התשיעי 
של מדינת ישראל¨ והרבה לארח במשכנו יוצרים וסופריםÆ בשבע שנות כהונתו הוא זכה לראות 
את פירות השנים שקדמו להן ≠ הישגי ישראל בחקלאות ובמדע¨ בספרות ובאמנותÆ הוא העניק 
אותות ופרסים לדמויות מופת בחברה האזרחית¨ והרבה לפגוש צעירים מסורים ומבטיחיםÆ אבא 
 Æנסע בעולם כולו ובזכות המוניטין האישי שלו פתח דלתות למדינה ופעל לשמור על שמה הטוב
וכן פעל  ישראל¨  והסובלנות בתוך מדינת  כנשיא השקיע את מרצו בחיזוק החיים המשותפים 

Æלקירוב לבבות בין הדתות בארץ ובעולם

אבא האמין בחדשנות המכוונת לתיקון עולםÆ ככל שהתבגר כך גדלה הסקרנות שלו ללמוד את 
עולם המחר ואת הטכנולוגיות החדשות ולהמריא על כנפיהן לקראת עתיד טוב יותרÆ את השנים 
שאחרי הנשיאות עשה במרכז פרס לשלום ולחדשנותÆ הוא האמין שהחברות הגלובליות יכולות 
להשפיע על תמונת המציאות לא פחות מהממשלות וחתר לרתום אותן למען יצירת עתיד מוסרי 

 Æוטוב יותר לאנושות כולה

בערוב ימיו שב אבא ואמר כמה הוא מאושר שמשפחתו גדלה¨ שילדיו חיים בארץÆ הנחת שרווה 
הייתה מהולה בדאגה גדולה לעתיד המדינהÆ ומכאן הציווי שלנו ≠ להמשיך ולפעול למען חינוך 
ערכי¨ לשמור על דמותה של ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית¨ נאמנה לחזון מייסדיהÆ מדינת 
מופת ששומרת על כבוד האדם¨ על צדק חברתי¨ מדינה ששואפת לשלום בתוכה ולשלום עם 

Æשכניה ופועלת למענם בכל כוחותיה

     Æבוגרי כפר הנוער בן שמן¨ מחנכיו ואוהדיו יכולים בהחלט לומר ≠ בוגר ראוי למקום ראוי



∑

יום פטירתו של מר שמעון פרס ז¢ל בוגר כפר הנוער בן שמן היה יום עצוב לעם ישראלÆ אבד לנו 
מנהיג ענק¨ מאחרוני דור הנפילים¨ איש שפעל כל חייו למען עם ישראל ומדינת ישראל¨ השפיע 
מאוד על קיומה בתחומים מגוונים ואותם קידם בדרכו הנפלאהÆ מעשיו הגלויים ואלה שפחות¨ 

Æסייעו למדינת ישראל להגיע אל המקום בו היא ניצבת היום
שמעון פרס¨ היה ה¢עמוד שהלך בראש המחנה¢¨ משכמו ומעלה¨ אחד הבודדים אשר עפ¢י בקשתו 
התכנסו שועי עולם לוועידה או כנס בכל נושא שהוא¨ בין אם דובר בנושאי מדיניות¨ ועידות שלום 
≠ בו כה האמין¨ בטחון או אף טכנולוגיה עתידנית ותמיד זכה להערכה אדירה בין אם מידידים או 

Æאף מיריבים
לשמעון פרס ≠ בוגר כפר הנוער בן≠שמן¨ הייתה פינה חמה בלב לכפר בו גדל¨ המקום בו בילה 
בו בחר לקיים ראיונות  והמקום  ליבו  בו הכיר את סוניה בחירת  בו התגייס להגנה¨  נעוריו¨  את 

Æתקשורתיים ואותו ציין כ¢כור מחצבתו¢ בטקס קבלת פרס הנובל לשלום
בפגישתי עמו¨ הביע את הערכתו למקום המשמעותי שהיה הכפר בחייוÆ הוא שיתף בערגה סיפורים 
על  חוויותיו מתקופת ההגנה¨ על עמדת השמירה ממנה צפה על ביתה של סוניה גלמן ז¢ל¨ ותיאר 

Æאת תקופת החיזור ביניהם∫ ¢היא הייתה יפה כמו אלה יוונית¢ סיפר
במשק נהג לעבוד ברפת¨ אבל לא שכח את גינת הירק¨ בה אהב את המלפפוניםÆ היה להם טעם 

Æשל ¢ארץ ישראל¢ אמר
Æהאיש הנפלא¨ על אישיותו וחזונו חרוטים בליבנו¨ בית כפר הנוער בן≠שמן ויהיו נר לרגלנו

יהי זכרו ברוך 
ד¢ר אילנה טישלר¨ מנהלת הכפר

≥Æ± שמעון פרס ≠ מילים לזכרו



∏

שמעון פרס הוא אחד מאבות המייסדים של מדינת ישראל¨ מנהיג בעל שעור קומה ששילב בין  
Æהביטחון לשאיפה לשלום

מנהיג שתמיד הביט קדימה¨ האמין במדע¨ בטכנולוגיה וקידמה¨ שאמר באחד הכנסים¨ מספר 
 ‡ÏÂ ¨ÌÏÂÎ ˙ÏÁ ˙ÂÈ‰Ï Ì‰ÈÏÚÂ ¨ÂÏ  ̆‰¯ËÓ‰ Ì‰ ÌÂÏ˘‰Â ˙Â˘„Á‰ ¨Ú„Ó‰¢ ∫חודשים לפני מותו
 Ï‡ÈˆËÂÙ‰ ÌÈÈ˜ „Á‡ ÏÎ·˘ ÔÈÓ‡Ó È‡ ÆÍÎÓ ˙Â‰Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂÈ„Ó ÏÎ ¨Ï‡¯˘È Ï˘ ˜¯

¢ÆÛÂ‡˘Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ï‡¯˘È Ì˘ÏÂ ¨ÔÚ„Ó ˙ÂÈ‰Ï
הוא היה שגריר ההיטק שלנו בעולםÆ שמעון פרס¨ החבר מבן שמן ומקבוץ אלומות¨ היה איש 
החזון והמעש שהרחיק ראות יותר מכל מנהיג ישראלי אחרÆ אמונתו שהכל אפשרי היא שהביאה 

                                                                  Æלבניית הכור ופיתוח הגרעין
שמעון פרס היה מנהיג בטחוניסט¨ מסור מאוד לבטחון המדינה¨ יחד עם זאת הוא דגל בהשגת 

 Æשלום בין ישראל לשכנותיה
מיום  הקמת המדינה ובמשך יותר משישה עשורים  הוא פעל למען המדינה במגוון תפקידיו כשר¨ 
 Æעד ימיו האחרונים היה מליץ יושר של מדינת ישראל והעם היהודי בעולם Æראש ממשלה ונשיא

                Æקצרה היריעה לפרט את עשיתו רבת השנים למען המדינה
                                  Æמדינאי דגול שרבים ממנהיגי העולם ליוו אותו למנוחת עולמים

 ¢ÆÏÂ„‚ È‡È„Ó ÏÂ„‚ ÌÏÂÁ ¨Ò¯Ù ÔÂÚÓ˘ Ï˘ ÂÈÎÈ˘ÓÓ ÔÎÈ‰¢ ∫אסיים בדבריו של הסופר עמוס עוז

בשם חברי עמותת הבוגרים ¢אביב¢
אגודת בוגרים וידידים של כפר הנוער בן≠שמן

ד¢ר דוד בן נתן¨ יו¢ ר העמותה

≤Æ± לזכרו של שמעון פרס ≠ איש החזון והעשייה



 ÔÂÈÚ¯‰ ÈÓÈ˘‚Ó ¨˙È„ÂÒÈ ‰„Â·Ú ¨‰ÏÂ„‚ ‰„Â·Ú ˙ÈÁ·· ÔÓ  ̆Ô·· È‡Ï˜Á‰ Ò¢‰È· ˙Ó˜‰ ‰˙ÈÈ‰ ÔÎ‡Â
 ÆÈÈ„Ó ¯È˘ÎÓ ÂÏÈÙ‡Â È˙¯·Á ÛÂÓ Ì‚ ‡Ï‡ ¨ÈÂÈÁ Á¯ÂÎ ˜  ̄‡Ï È¯·Ú È‡Ï˜Á ¯ÙÒ‰ ˙È· „ÂÒÈ· Â‡¯
 ˙Â·¯Ú Ï˘ ¨˙È̇ ¯ÈˆÈ ˙Â·¯˙ Ï˘Â ı¯‡‰Â ÌÚ‰ ˙·‰‡ Ï˘ ¯ˆÂÈ ˙È· ≠ÔÓ˘ Ô· Ï˘ Ò¢‰È· ‰È‰ ÔÎ‡Â

 Æ˙È„„‰
 ÌÈÒÁÈ ¨ÌÈÒÒÂ  ̇‰¯·Á ÈÈÁ ¨Á  ̂¯ÈÂ‡ ∫¯ÈÚ  ̂ÏÈ‚· ˙Â‰ÈÏ ¯˘Ù‡  ̆¢ÌÈÁ·Â˘Ó‰¢ ÌÈ¯·„‰Ó Â· ÂÈ‰
 Â· ÁÙÂËÂ „‡Ó ‰‰Â·‚ ‰˙ÈÈ‰ ÍÂÈÁ‰ ˙Ó¯˘ ÔÈÈˆÏ Á¯ÎÂÓ È‡ ÆÂ‰¯ÂÓÏ ÍÈÁ ÔÈ· ÌÈÈÏ‡Ó¯ÂÙ È˙Ï·

 Æ‰˙Ú „Ú ‰¯Ó˘˘ ‰ÊÚ ˙Â„È„È ¯˜Ú·Â ÔÂÁËÈ·Â ˙ÂÈ¯Á‡ Ï˘ ˘‚¯
 ¯Â·Ò È‡ Æ˙Â¯‚·‰Â ÌÈ¯ÂÚ‰ ÌÏÂÚ Ï‡ ˙Â„ÏÈ‰ ÔÓ È˙¯·Ú Â·˘ ÌÂ˜Ó‰ ‰Ê ÔÓ˘ Ô· ÈÏÈ·˘·˘ ¯Â¯·
 ÈÏ ‰È‰˘ ‰Ó ÏÎ ˙‡ ËÚÓÎ ¨„È˙ÚÏ ÈÈÁ ÍÏ‰Ó ˙‡ ÂÚ·˜ Ì˘ È˙ÈÈ‰˘ ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙˘‰ Â‡ ÌÈÈ˙˘‰˘
 ÒÁÈ ªÈ‡Ï˜Á Ò¢È· ‰È‰ ‰Ê  ̆ÈÙÓ Ì˘Ï Â‡· ÂÁ‡ ≠ ˙Â‡Ï˜ÁÏ ÒÁÈ ∫ÌÂ˜Ó· È˙˘Î  ̄¯ÁÂ‡Ó ¯˙ÂÈ
 Ì˘ ¨‰‚‰Ï È˙ÒÎ Ì‚ Ì˘ ¨˙È·¯Ú ‰·È‡ Ï˘ ÌÈ· ‰˜Â¯È ‰¯Ú˜ ÔÈÓ ¨ È‡ ‰˙ÈÈ‰ ÔÓ˘ Ô· ≠ ÔÂÁËÈ·Ï
 ‰Ú·˜ ÔÓ˘ Ô· ≠ ÌÈÈÂÈÚ¯ ÌÈÈÈÚÏ ÒÁÈ‰ ª‰¯ÈÓ˘Ï ˙ÂÏÈÏ· È˙‡ˆÈ Ì˘ ¨‰·Â¯· ˘Ó˙˘‰Ï È˙„ÓÏ
 ˙Â‚ÏÙÓ‰ ÏÎÓ ¯ÚÂ ˙ÂˆÂ·  ̃ÂÈ‰ ÔÓ  ̆Ô·· ÆÆÆÆ ÌÈÈÂÈ  ̂ÂÈ‰ ˙Ó‡· ÔÓ  ̆Ô··  ̆ÈÙÓ ªÈ˙Ù˜˘‰ ˙‡ „‡Ó
 ÈÏ ‰¯˜˘ ‰Ó ÏÎ ÍÎÂ „È˙ÚÏ È˙ÈÈÚ¯ ˙‡ È˙‡ˆÓ ÔÓ˘ Ô·· ≠ ˙È̆ È‡ ‰ÈÁ·Ó Ì‚ ÆÂÈÈ· ÂÁÎÂÂ˙‰Â

ÆÌ˘ ÏÈÁ˙‰ ÌÈÈÁ·
 Ì‚ ¨‰„Â·Ú· Ì‚ „‡Ó ‰ÏÂ„‚ ˙Â‡ÓˆÚÏ ÌÈÚ·˙‰ ÌÈ¯Ú Ï˘ ¯ÙÎ ‰Ê ‡Ï‡ ¨¯ÙÒ ˙È· ˜¯ ‡Ï ‰Ê

 Æ˙Â‡ÓˆÚ ÂÓˆÚÏ Â˘Î¯ ÔÓ˘ Ô·· ÆÔÂ‚Ò· Ì‚ ¨‰¯·Á‰ ÈÈÁ ÏÂ‰È·
 ¨˘ÓÓ ÌÈ‡˘Â‰ ÏÎÏ ¨˙·˘ ˙Ï·˜Ï ¨˙·˘Ï ¨¯ÂÈˆÏ ¨‰˜ÈÒÂÓÏ ¨˙ÂÓ‡Ï ÒÁÈ ‰Á˙ÈÙ Ì‚ ÔÓ˘ Ô·
 ˜˙È ¨Â˙ÁÙ˘ÓÓ ˜˙È ¨Â˙Â„ÏÈÓ ˜˙È˘ Ì„‡ ¨¯ÈÚˆ Ì„‡ ÈÈÁ Ï˘ ÌÈÂÂ‚Ó‰ ÌÈÓÂÁ˙‰ ·Á¯Ó ÏÎÏ

ÆÈÂÙˆ È˙Ï· ˘„Á ÌÏÂÚÏ ¢ÒÂ·ÓÂÏÂ˜¢ ˙ÈÂÓ„ ‰ÈÂ‡· ÂÏÈ‡Î ‚ÈÏÙÓÂ ÂÈÏ‚¯‰Ó
 ÈÈˆ  ̄ÒÁÈ ÌÚ ¨‰„Â·Ú ÌÚ ¨ÌÈÎ¯Ú ÌÚ ¨¯ÚÂ Ï  ̆ÂÊÎ ‰˜ÈÏ·ÂÙ  ̄ÔÓ ¯‡˘È  ̇ÔÓ  ̆Ô·  ̆‰ÂÂ˜Ó È‡  ̆‰Ó

 Æ‰¯·ÁÂ ‰„Â·Ú ¨ÌÈ„ÂÓÈÏ ·Ï˘Ó‰ ÌÂ˜Ó ‰Ê Æ¯˙ÂÈ· ¯ÈÚˆ‰ Ì„‡Ï
 È‡ ‰Ê‰ ¯„‰‰ „ÒÂÓ‰ ¯‚Â·Î ÆÂÈÎÈÁ ÈÙÂ‡ ·ˆÈÚ˘ ÈÎÂÈÁ „ÒÂÓ ‰È‰ ÔÓ˘ Ô·˘ ¯ÓÂÏ Á¯ÎÂÓ È‡
 ¯ÙÎÏ ‰Â˙ È˙„Â˙ Æ‡ÏÙ‰ ÂÓ˙ÂÁ È· ¯˙ÂÂÈ ¨ÏÈ‚ ÏÎ· ÆÈ˙Â‡ Ì‚ ·ˆÈÚ˘ ÌÂ˜ÓÏ „Â·Î Ï˘ ·ÂÁ ·Á

ÆÂÊ‰ ˙„ÁÂÈÓ‰ ÁÂ¯‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘È˘ Â˙Â‡ ‰ÈÂÂÏ˙ ÈÈ˙ÂÎ¯·Â ‰Ê‰

π

¥Æ± מדברי שמעון פרס על בן שמן
ליקט¨ חיבר וערך צבי ארז

וביטא זאת בהזדמנויות  שמעון פרס היה גאה להיות בוגר בן שמן 
רבותÆ  הייתה לו פינה בלב לכפר שהיה משמעותי בחייוÆ  להלן לקט 
מדבריו על חוויותיו כנער מתבגר בכפר הנוער בן שמןÆ חוויות אשר 

השפיעו באופן חזק  על מהלך חייו∫ 
 ÌÈÏÚÙÓ‰ „Á‡ ‡Â‰ ¨ÔÓ˘ Ô· ¯ÚÂ‰ ¯ÙÎ ¨ÔÓ‰Ï ¯¢„ Ï˘ ÂÈÈÁ ÏÚÙÓ
 ÔÈ‡˘ È˘Â‡Â ÈÎÂÈÁ „ÒÂÓ ≠ ÂÓ˜˘ ¯˙ÂÈ· ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈÈ„Â‰È‰Â ÌÈÈÂÈˆ‰
 Â¯Â‡Ï ÌÓÁ˙‰Ï ÂÎÊ ¨ÌÓÚ ˙ÂÓÈ‰Ï ˙ÂÎÊ‰ ÈÏ ‰˙ÈÈ‰  ̆¨ÂÈÎÈÁ ÆÂ˙ÂÓÎ
 ‡˘˘  ˙È̇ Â·¯˙‰Â  ˙ÈÏ‡Ò¯·ÈÂ‡‰  ¨˙ÈËÒÈÓÂ‰‰  ÁÂ¯‰  ÔÓ  ‚ÂÙÒÏÂ

Æ‰¯Â‡‰Â ˙ÈÎ¯Ú‰ Â˙ÂÈ˘È‡·



±∞

±Æ≥  סוד ההצלחה  של ד”ר זיגפריד להמן
מאת ד“ר עמיחי ברלד

לקראת סוף המאה ה≠ π± ותחילת המאה ה≠ ∞≥¨ נעשו בעולם ניסיונות חינוכיים חדשים ≠ הקמתם 
חינוכיות¨  נוער¢  ¢חברות  קמו  בגרמניה  ובעיקר  בצרפת  באנגליה¨   ' ¢מסוג חדש¢  פנימיות  של 

Æשיטות ורעיונות חינוכיים חדשיםß פנימיות¨ אשר אימצו תהליכים
גם בארץ נעשו מספר ניסיונות חינוכיים להקמתן של חברות ילדים ונוער∫

Æ®±π∞∂© ובבן שמן ®±π∞¥© כפר הילדים ¢קריית ספר¢ ע¢י ישראל בלקינד בשפייה
Æ®±π≤±© בית חינוך לילדי עובדים בת“א ע¢י יהודה פולני ודוד אידלסון

®±π≤¥© כפר הילדים מאיר שפייה ע¢י משה קאלווארי
Æ®±π≤¥© ובßפוגאצÆזÆכפר הילדים בגבעת המורה ע¢י ש

Æ®±π≤∑© חברת הילדים בבית אלפא ע¢י יהודה פולני
Æכל הניסיונות הללו כשלו ומנהליהם ומקימיהם נאלצו לפרוש תוך זמן קצר

בתוך רשימה זו בולטת הצלחתו של ד¢ר להמן בהקמתו של כפר הילדים והנוער בבן שמן 
Æשנים π∞ שבו התחנכו ומתחנכים אלפי תלמידים כבר ®±π≤∑©

כפר הנוער בן שמן אשר משמש כדוגמא להצלחה ביישום חזון חינוכי¨ היווה מודל לחיקוי והיה 
בעל השפעה מרכזית בעיצוב כפרי הנוער בארץÆ הכפר הוקם על פי חזונו¨ רעיונותיו¨ תפיסותיו 
ומשנתו החינוכית של להמן אשר היה הוגה דעות פרקטי ≠ איש עשייה ויוצר חינוכיÆ לא בכדי 

כותב על להמן הסופר וחוקר עליית הנוער שלמה בר≠גיל∫
 ÍÂÈÁ‰ Ï˘ ‚ÂÏÂ‡È„È‡‰Â ¯ÚÂ‰ ˙ÈÈÏÚ ÈÎÁÓÏ ÔÂ˘‡¯Â ˘‡¯ ¨ÔÓ˘ Ô· ¯ÚÂ‰ ¯ÙÎ Ï‰Ó ¨ÔÓ‰Ï¢

Æ¢È˙ÈÈÓÈÙ‰
 „ÈÓ˙ ¯‡˘ÈÈ  ÔÓ‰Ï ¯¢„¢  ∫®±∂Ø∂Ø±πμ∏© יו¢ר עליית הנוער כותב בהספדו על להמן ומשה קול 

 ¢ÆÆÆÏ‡¯˘È· ¯ÚÂ‰Â ÌÈ„ÏÈ‰ È¯ÙÎ È·‡Î ÂÂ¯ÎÈÊ·

שער ≥ ≠ ∞π שנה לכפר הנוער בן שמן



±±

מה היה סוד הצלחתו של להמןø מה היו אם כן הגורמים אשר אפשרו ללהמן ליישם את תוכניתו 
 øהחינוכית ולהפוך את הכפר להצלחה במקום שרבים וטובים נכשלו

Æחזון∫ החזון החינוכי הוא מערכת של אידיאות ורעיונות המהווים ביטוי להשקפת עולם Æ±
 Æאך החזון אינו יכול להיות ¢סתם אידיאולוגיה¢ הוא חייב להיות ¢מפת דרכים¢ מעין תכלית מנחה
החזון החינוכי לא יכול להיות חזון נבואי¨ נשגב ובלתי ניתן להשגה¨ אלא צריך להיות כזה הניתן 

    Æלהגשמה
מטרותיו החינוכיות של להמן היו ברורות¨ בהירות ומובנותÆ הן הוצגו בדרכים רבות והובאו לידיעתם 
של העוסקים במלאכת החינוך בכפר והן מחוצה לוÆ להמן כתב על רעיונותיו¨ הירצה עליהן¨ הציג 
אותן באופן בלתי אמצעי בשיחות¨ בישיבות ובדפי מידע שוניםÆ רעיונותיו היו ברורים וישימים¨ אך 
העשרים  בשנות  ישראלית  הארץ  בחברה  רחב  בקונצנזוס  מעוגנים  היו  רעיונותיו  מכך  יותר 
והשלושיםÆ הכשרה להתיישבות חקלאית סוציאליסטית¨ התגייסות למען החברה¨ קליטת עלייה 
וטיפול סוציאל פדגוגי בפרטÆ כל אלה זיהו את הכפר עם תנועת הפועלים וזרם העובדים וכן עם 
עליית הנוער ' על כן קיבל להמן גיבוי רעיוני≠פדגוגי גם בין הוגי הדעות ואישי הציבור המרכזיים 

   Æבארץ
לחינוך  יש  אשר  הרבה  ההשפעה  ביכולת  האמין  להמן  המוסד∫   של  הארגוני  המבנה   Æ≤
הפנימייתי על החניךÆ הסתייגותו של להמן מהעיר ומהתופעות החברתיות השליליות המלוות את 
הכפר  את  להקים  אותו  מובילה  והאספסוף¨  ההמון  אחרי  עיוורת  ההליכה הכמעט  את  העיור¨ 
כפנימייה מבודדת הנמצאת הרחק ממרכז עירוניÆ היותו של הכפר יישוב מבודד עד ראשית שנות 
החמישים¨ תרם ליכולתו של הצוות החינוכי ליישם רעיונות חינוכיים ללא חשש מהשפעה שלילית 
מן החוץ¨ כולל ממעורבות הורים שכמעט ולא הורגשה עקב העובדה כי רוב חניכי הכפר היו עולים 

Æחדשים
להמן גם דאג לגודלו של המוסד ולהרכב התלמידים  דבר שאפשר אינטימיות משפחתיתÆ קליטתם 
של בנים ובנות יחדיו © דבר יוצא דופן בחינוך הפנימייתי בשנות השלושים והארבעים בארץ® כמו 
גם הרכב הגילאים © מילדי הגן ועד סיום התיכון® השפיעו על יצירת אותה אווירת חברותא עליה 

 Æעמלו להמן וצוותו



≤Æ תוכנית פדגוגית∫ העמדת הפעילות החינוכית בכפר על שלושה מוקדים∫ לימודים ≠ עבודה 
≠ חברה¨ הייתה הכרחית ופונקציונאלית לתפקודו של הכפר שכן כל מוקד שכזה היה אמון על 
תחום חיים אחר בכפרÆ לעבודה המעשית בצד תוכנית הלימודים והתוכניות התרבותיות≠חברתיות 
היו השפעה עצומה על חיי היומיום בכפרÆ בחינת התוכניות הללו מצביעה על יישום בפועל של 
המטרות והיעדים אשר הינחו את מחנכי הכפרÆ כל הפעילויות בכפר היו ממוקדות ומכוונות להשגת 

 Æהמטרות החינוכיות
¥Æ הצוות החינוכי∫ מחנכים¨ מורים¨מדריכים ועובדים © כתיבה בלשון זכר כמובן רק לצורך קיצור® 
≠ זהו הצוות החינוכי העומד במרכז העשייה החינוכיתÆ עליו מוטלת עיקר המשימה של ביצוע 
Æהיעדים והמטרות והוא זה העומד בקרבה מיידית לתלמידים ומשפיע בצורה הרבה ביותר עליהם

להמן השכיל להקיף עצמו באנשי צוות בעלי השכלה נרחבת¨ בעלי אוריינטציה סוציאליסטית 
אשר רמת המוכנות שלהם ליישם את יעדי הכפר הייתה גבוההÆ  תחושת השייכות של הצוות 
לכפר¨ מחויבות חלק מאנשי הצוות ללהמן אישית ומתן אמון בו ובדרך החדשה אותה עיצב¨ הפכה 
את הצוות למעורב בחיי היומיום והיותו קהילה מחנכת במלוא מובן המילהÆ  להמן היה מנהל 
צנטרליסטי אשר היה מעורב בכל דבר וענייןÆ נוכחותו הייתה מורגשת בכפר גם אם לא נכח פיזית 
במקוםÆ כמנהל היה להמן איש חזון ובעל ראייה לטווח ארוך¨ אך יחד עם זאת היה משימתי¨ ממוקד 
מטרה ובעל חשיבה מאורגנת¨ מסודרת ¨ אשר נרתע מספונטאניותÆ הוא נעזר בכריזמה הרבה¨ 
בכושר שכנוע ובנועם הליכות כדי לשכנע את עובדיו לא לסטות מהתפיסה החינוכית ומהרעיונות 
החינוכיים העומדים בבסיסו של הכפרÆ בפועל השאיר להמן מרחב צר ביותר לפרשנות אישית 
להמן  הצליח  לפעם®¨  כאלה מפעם  ©והיו  קלות  בהתנגדויות  נתקל  אישיותÆ כאשר  ליוזמות  או 
Æלאתרם ולפרקם באמצעי שכנוע או באמצעות אכיפה וסנקציות עד כדי פיטורין ועזיבת הכפר

היותו של הכפר עצמאי והתנהלותו ככפר ¢פרטי¢ במידה רבה¨ אפשר ללהמן מרחב תמרון וחופש 
Æפעולה נרחב למדי

Æμ הסביבה החיצונית ≠ שיווק ויחצנו¢ת∫  אין ספק כי אחת התכונות הבולטות באישיותו של 
להמן היא יכולת שכנוע ויצירת קשרים אישיים רביםÆ  להמן היה איש יחסי ציבור מעולה אשר 

Æהצליח לרתום אישים רבים לתמיכה ברעיונותיו¨ תוכניותיו ומעשיו
בובר¨ תמיכה מוחלטת של  ידידות עמוקה עם מרטין  איינשטיין¨   Æהכרות רבת שנים עם פרופ
פרופסורים מהאוניברסיטה העברית∫ הוגו ברגמן¨ אÆעÆסימון¨ מאגנס ואחריםÆÆÆאנשים פוליטיים 
ואנשי מימשל ©ארלוזורוב¨ רופין¨ ורנר סנטור¨ משה קול ואחרים®¨ כל אלה אפשרו ללהמן לעמוד 
לא אחת גם מול ביקורת פוליטית קשה בשל דיעותיו המדיניותØפוליטיות ©תמיכתו בתנועת ברית 

Æ®שלום בשנות השלושים והארבעים
במהלך השנים ביקרו בכפר אישים רבים אשר באו להתרשם¨ ללמוד ולהזדהות עם מפעלו החינוכי 
של להמןÆ אנשי ציבור¨ מוסיקאים¨ משוררים¨ שחקנים¨ אנשי רוח¨ רשימה ארוכה של מבקרים¨ 
המצביעים על מידת הפופולאריות לה זכה הכפר¨ אך מעידים גם על יכולתו המופלאה של להמן 

Æביצירת הקשרים המתאימים והענפים
כדי לתחזק את הכפר¨ להפעילו ולפתחו¨ זקוק היה להמן לכספים רבים ולתרומות ניכרותÆ בשנותיו 
הראשונות של הכפר היו כספי התרומות כ≠•∞μ מתקציב הכפרÆ יכולותיו האישיות של להמן 
והכרותו האישית¨ הקלו עליו את מלאכת השכנוע וגיוס הכספים הרביםÆ בתוך כך ראוי לציון מיוחד 
הרעיון ליצירת סרט באורך מלא המספר את סיפורו של נער ששרד את השואה ונקלט בארץ 
חדשה¨ בכפר הנוער ≠פעולה המהווה דוגמא נוספת ובולטת ליכולת המופלאה ל¢שיווק¢ הכפר 

Æולגיוס תמיכה כספית ורעיונית בפעילות החינוכית בבן≠שמן

±≤



±≥

לסיכום∫ כפר הנוער בן≠שמן מהווה דוגמא בולטת למוסד חינוכי מונחה חזוןÆ ראינו כי גורמים 
וביכולתו ליישם חזון חינוכי∫ מטרות חינוכיות ברורות  רבים היו מעורבים בהצלחתו של הכפר 
תואמת  חינוכית  פעילות  המאפשר  ארגוני  מבנה  בציבור¨  רחב  בקונצנזוס  המעוגנות  ומובנות 
סביבה  פעולה¨  ומשתף  מזדהה  חינוכי  צוות  וחברתיות¨  תרבותיות  פדגוגיות¨  תוכניות  למטרות¨ 
חיצונית תומכת הן מבחינה פדגוגית והן מבחינה כספית¨ הנותנת גיבוי ציבורי נרחב¨ אך מעל הכל 
עומדת דמותו של מייסד הכפר ד¢ר להמןÆ הוא כתב עשרות מאמרים ©רק חלקם התפרסם® אך 
הוא לא היה איש התיאוריה וההגותÆ הוא היה למדן רחב אופקים¨ סקרן¨ חד עין¨ בעל ידע רב¨ אך 
 Æלהמן לא היה מקורי ברעיונותיו ולא הציג רעיון חדש ומהפכני Æבראש וראשונה היה איש המעשה
רעיונותיו והשקפת עולמו הושפעו וינקו מהוגים שונים¨ אך גדולתו הייתה ביכולתו לצרף¨ לשלב 
וליצור סינתזה של רעיונות לכלל חזון חינוכיÆ חזון אשר הקיף את כל תחומי החיים∫ חינוך האופי¨ 
 Æולטיפוח נפשו של הילד וחברתיים  ועיצובו¨ חינוך להומאניות¨ ליחסים בינאישיים  חינוך היחיד 

  Æרעיונותיו רלוונטיים גם בימינו ויהיו כאלה גם בעתיד¨ שכן להמן נוגע במהותו של האדם
 ±π¥π≠ב השני   ¨±π≤∑≠ב הראשון   Æ¢בן≠שמן¢ שלושה    ≠ כפרים  שלושה  למעשה  הקים  להמן 
 ÌÈ˘‰¢ ∫כאשר חזרו המפונים לבן שמן כותב להמן ±πμ± בן שמן ב¢ ©לימים ¢נעורים¢® ובשנת¢
 ¨ÍÏÎÂÏÓ ¯ÙÎ ‰È‰ ÔÓ  ̆Ô· ˙Ú ‰˙Â‡· ÆÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ Ô·ÂÓ· ¯˙ÂÈ· ˙Â˘˜‰ ÌÈ˘‰ ÂÈ‰ ±πμ≥ ≠ ±πμ±
 ‡ÏÏ ¨˙Â·Ï ÍÈ¯ˆ ‰ÈÈ˘‰ ÌÚÙ· ÆÆÆÆÆÈ‡Ï˜Á ˜˘Ó ‡ÏÏÂ Á¯Ù ‡ÏÏ ¨Â˜ÏÁ· ÒÂ¯‰Â ·ÂÊÚ ¨ÁÊÂÓ

Æ¢‰ÂÂ˜˙ ‡ÏÏ ÌÈ˙ÈÚÏÂ ‰˜ÈÙÒÓ ‰¯ÊÚ ‡ÏÏÂ ÌÈ·‡˘Ó
להמן הצליח לרתום את צוות העובדים והמחנכים¨ להפיח תקווה חדשה ולהתגייס להקמתו מחדש 
                                                                                Æשל הכפר אשר גדל ושגשג במהלך השנים הבאות

חזונו של להמן יושם בפועל בהצלחה בכפר הנוער בן≠שמן בשנות השלושים והארבעים ובהתאמות 
Æמסויימות מיושם עד עצם הימים הללו ≠ זה תשעים שנים



≥Æ≥ אוטופיה ≠ עיקרי הגות ד¢ר להמן על כפר ילדים אידיאלי
הוסיף רקע והסבר ד¢ר עמיחי ברלד

בשנת π≤μ± © כשנתיים לפני הקמתו של כפר הילדים והנוער בן≠שמן® כאשר להמן שב לאירופה 
לאחר ביקורו בארץ¨ הוא מפיץ בין ידידיו ומכריו מאמר¨ אותו הוא מכנה בשם  ¢אוטופיה¢  ≠ תיאור 
של כפר ילדים או במילותיו של להמן∫¢ממלכת נוער¢Æ המאמר כתוב בצורת סיפור המתאר ביקור 

 Æשל קבוצת תיירים בממלכת הנוער הזו
להלן מספר קטעים ממאמר זה השופכים אור על חזונו של להמן∫

 ˙Â·  ̄˙Â‡Ó ÌÚ ¨‰˘„Á‰ ¯ÚÂ‰ ˙ÎÏÓÓ ˙Ú¯˙˘Ó ¨¯Â˘ÈÓ· ÌÈ¯ÎÈ‡‰ È·Â˘ÈÏ ÏÚÓ ¨‰Â·‚ ¯‰ ÏÚ ¢
 ˙Â„  ̆¨˙Â˙Ù  ̄¨ÌÈ„ÂÓÈÏ È¯„ÁÂ ‰Î‡ÏÓ È˙· ¨ÏÎÂ‡ ÈÓÏÂ‡Â ÌÈ¯Â‚Ó È˙· ÌÚ ¨ÌÈ¯ÂÚ È·Â ÌÈ„ÏÈ Ï˘

ÆÆÆÆÆÆÆÌÈ‚Â
 ÌÈÊÈÏÚ ÌÈÓÂ„‡ ˙Â‚‚ ÌÚ ÌÈË˜ ÌÈ˙· ¨ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó‰ È˙· ‰·Á¯ ˙˘˜· ÌÈ„ÓÂÚ ‰‰ 
 ÍÈ¯„Ó‰ ÌÚ ¨ÂÈ„ÁÈ ÌÈÏÂ„‚Â ÌÈË˜ ¨˙È· ÏÎ· ÌÈ„ÏÈ ≤μ ÌÈ¯¯Â‚˙Ó Ô‡Î ÆÂÈ¯ÂÁ‡Ó ‰È‚ „Á‡ ÏÎÏÂ
 ¨ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ÔÈÈ· „ÓÂÚ ·Á¯‰ ÏÂ‚ÈÚ‰ Ï˘ Â¯Â·Ë· ÆÔÓÊ‰ ˙ˆÂ¯Ó· Ì„È ÏÚ Â¯Á·˘ ‰ÎÈ¯„Ó‰ Â‡
 Ï˘ ÁÂ¯˘ ¨ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ Ì‰È¯Â‚Ó È˙·Ï „Â‚È ÌÂ˘Ó Â· ˘ÈÂ ¨Â˙ÂÏÎÈ¯„‡· ˘‡¯ „·ÂÎ ¯ÓÂ‡Â È‚È‚Á

ÆÆÆÆÆÆÌ‰ÈÏÚ ‰¯Â˘ ˙ÂÈÓÈËÈ‡Â ˙ÂÓÈÓÁ
 ˜ÏÁÏ ¨‰Ê ÌÂÈÏ ‰„Â·Ú‰ ÈÈÈÚ· ıÚÈÈ˙‰Ï ¨˙ÂÂ˘‰ ˙Â„Â‚‡‰ È¯·Á ÌÈÙÒ‡˙Ó ‰„Â‚‡‰ È˙· ÈÙÏ
 ¨ÌÈ¯‚‰ ¨ÌÈÎ˙¯‰ ¨ÌÈ‚‰ ˙„Â‚‡ ¨‰„˘‰ È„·ÂÚ ˙„Â‚‡ Ô‡Î ˘È ÆßÂÎÂ ˙ÂÚˆ‰ ÔÂÁ·Ï ¨˙Â˘„Á ˙Â„Â·Ú
 ÔÂ‡‚· ‡Ë·Ó‰ ËÏ˘Â ‰Ï ÈÈÈÙÂ‡ ‰„Â·Ú ˘Â·Ï ‰„Â‚‡ ÏÎÏ Æ˙Â¯ÙÂ˙‰ ¨˙Â‚¯Â‡‰ ˙„Â‚‡ ¨ÌÈ¯‚ÒÓ‰

ÆÆÆÆÆÆÆÆÏÓÒ‰ Í¯„ ÏÚ ‰ÚÂˆ˜Ó ˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡
 Û‚‡·ÆÆÆÆÆ˙È·‰ ÈÙ‚‡ È  ̆Ï  ̆Ì¯Â„ÈÒ· „Â‚È‰ ÂÈÈÚÏ ¯˜„ÊÓ „ÈÓ ÏÂ„‚‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È·Ï Â˙ÒÈÎ·
 ˙Â„Â·ÚÆÆÆÆÆÆÌ‰ÈÈÂÒÈ· ÌÈ˜ÒÂÚÂ ‰„·ÚÓ ˙ÂÁÏÂ  ̆„ÈÏ ÌÈ„ÓÂÚ ˙Â¯ÚÂ ÌÈ¯Ú ‰‡Â  ̄‰˙‡ È·¯ÚÓ‰
 Ú·Ë‰ ÈÚ„ÓÏ ‰ËÏÂ˜Ù‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· Ô‡Î ÂÚˆÂ· Ï‡¯˘È ı¯‡ Ï  ̆ÈÁ‰Â ÁÓÂˆ‰ Ú˜¯˜‰ ¯˜ÁÏ
 ˙¯Á‡  ‰ÂÓ˙  ÔÈÚÏ  ‰Ï‚˙Ó  ÌÈ„ÂÓÈÏ‰  ˙È·  Ï˘  ÈÁ¯ÊÓ‰  ÂÙ‚‡·ÆÆÆÆÆ˙È¯·Ú‰  ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰  Ï˘
 ¯˙ÂÈ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯Ú Ì„È ÏÚ ÌÈ·˘ÂÈ˘ ˙ÂÁÏÂ˘ ÚˆÓ‡·Â ÌÈ‰Â·‚ ˙ÂÂ¯‡ ˙Â¯È˜‰ Ïˆ‡ÆÆÆÆÈ¯Ó‚Ï

ÆÆÆÆÆÆÆ‰˘„ÁÂ ‰˜È˙Ú ˙È„Â‰È ˙Â¯ÙÒ· ÌÈÈÈÚÓÂ
 È· ÌÈ„ÏÈ Æ‰ÓˆÚ ‰ÂÓ˙ ‰˙Â‡ ÏÎ· ≠ ÌÈ˙ÒÂ· ÌÈÒ„¯Ù ¨‰‡Â·˙ ˙Â„˘ ¨ÌÈÓ¯Î Í¯„ ÌÈÎÏÂ‰ Â‡

Æ‰¯·Á‰ Â˙Â‡ ‰„ÈÓÚ‰ Â· ÌÂ˜Ó· „Á‡ ÏÎ ‰·ÂË ÁÂ¯·Â ÌÂÏ˘· ÂÈ„ÁÈ ÌÈ„·ÂÚ ÌÈÏÈ‚‰ ÏÎ

±¥



±μ

להמן ממשיך ב¢סיפור¢ ומתאר שיחה שעורכים התיירים עם המחנכיםÆ בתוך כך  עולה התייחסותו 
ÆÆÆÆשל להמן למחנכים ואף קורטוב של זלזול בכל אותם ספרי פדגוגיה

 Æ¯ÙÎ·  ̆ÍÂÈÁ‰ ˙ÂÂ¯˜Ú ÏÚ ÌÈÎÁÓ‰ ÌÚ ‰ÁÈ  ̆Ì˘Ï ÔÓÊ‰ ˙‡ ÌÈÏˆÓÂ ¯‡˘‰Ï ÌÈËÈÏÁÓ Â‡ ¢
 ÔÈ‡˘ Ì˘Î ¨ÂÏ Ì‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÍÂÈÁ Ï˘ ÌÈÓÈÈÂÒÓ ÌÈÏÏÎ Â‡ ˙ÂÂ¯˜Ú ÌÂ˘ Ô‡Î ÌÈ¯ÈÎÓ Â‡ ÔÈ‡
 Ì„‡ È·Ï ÂÓˆÚ ÍÁÏ ∫˙Á‡ ‰¯ËÓ Í‡ ÌÈÚ„ÂÈ ÌÈÎÁÓ‰ Â‡ Æ‰¯˘Î‰ ÈÏÚ· ÌÈ‚Â‚„Ù ÂÏˆ‡
 ÌÈ·˙Î‰ ÌÈ·¯‰ ÌÈ¯ÙÒ‰˘ ÔÂÂÈÎÂ ÆÂÈÏ‡ ˙ÂÓ„È‰Ï Â˘˜·ÈÂ ÌÈ„ÏÈ‰ ÂÂ·‰‡È Ê‡ ÆÌÓ˘Ï ÌÈÈÂ‡¯
 ˙‡  ÂÈÏÚ  Ï˜‰Ï  È„Î  ÌÈÒÈÒÎ˙Â  ˙ÂËÈ˘Â  ˙ÂÏÂ·Á˙  ÛÏ‡  ÍÁÓÏ  ÌÈÚÈˆÓ  ÍÂÈÁ  ÈÈÈÚ·  ÌÂÈÎ

Æ¢ÍÂÈÁ· ÌÈ„‰ ÌÈ¯ÙÒ‰ ·Â¯ ˙‡ Â˙ÈÈ¯ÙÒÓ ˜ÈÁ¯‰Ï ÂÈ‡¯ ÆÆÆÆÆÔÈÈÚ‰
ובתיאורו את החג הגדול בממלכת הילדים כותב להמן∫

 ¨ÌÈÎÂÓÒ‰ ÌÈ·Â˘È‰ ÔÓ ÌÈÏÚÂÙ Â¯‰ ÌÈÂÓ‰ ÌÈÂÓ‰ ¨ÌÈÁ¯Â‡‰ ‡Â·Ï ÂÏÁ‰ ÌÈÈ¯‰ˆ‰ ¯Á‡ ¢
 ‡· ¯˙ÂÈ ÌÈ˜ÁÂ¯Ó‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ÔÓ Æ‰È˙ÂÏÈ‡ Ïˆ· ‰ÈÂ¯˘‰ ¨‰ÏÂ„‚‰ ‰¯„˘‰ ‰ÏÚÓ· ‰ÏÚÂ ¯Â‰
 ˙¯ÂÓÊ˙‰ÆÆÆÆ‰˘˜‰ ÌÏÓÚ ¯Á‡Ï Ì‚Á ˙‡¯˜Ï ÌÈÁÓ˘‰ ¨Ì„‡ È· Ï  ̆‰ÊÈÏÚ ‰ÏÂÓ‰ ≠ ˙ÂÏ‚Ú· ¯Â·Èˆ‰
 ‰¯ÈˆÈ ‰Ê ÌÂÈÏ ‰ÈÎ‰ ¨‰·È·Ò‰ È·Â˘ÈÓ ÌÈÏÚÂÙ ¯ÙÒÓ ˙¯Â·‚˙Î ‰Ï·È˜˘ ¯ÙÎ‰ Ï˘ ˙ÈÂÙÓÈÒ‰

¢ÆÆÆÌÈÏÚÂÙ ˙Â‡Ó Ï˘ ‰Ï‰˜ÓÏ „‰Î ‰˙Ú ˙ÂÏÂ˜ ˙Â‡Ó Ï˘ ÌÈ„ÏÈ ˙Ï‰˜Ó Æ‰ÏÂ„‚ ˙ÈÂÙÓÈÒ

להמן היה מודע לתגובות האפשריות למאמרו זה ומחלק את הקוראים לשלושה סוגים∫
±Æ כאלה שיקראו רק כמה שורות ומיד יחליטו כי זוהי הזיה של ¢מורה שנטרפה דעתו¢

≥Æ כאלה שיקראו את המאמר עד סופו ויחייכו בחושבם על ¢הזיה של שטות¢
 Æכאלה שיקראו ובאמת יתפללו להפוך הזיה זו למציאות Æ≥



±∂

 ≤Æ≥ חזון חינוכי של הכפר כיום
ד¢ר אילנה טישלר מנהלת הכפר

כפר הנוער בן שמן נוסד בינואר ∑≥π± ומציין השנה תשעים שנים להיווסדו¨ תקופה היסטורית 
המבטאת את חזונו החינוכי של ד¢ר זיגפריד להמן¨ אדם בעל מעוף אשר חלם¨ ביצע ויישם את 

Æחזונו
שאת  האידיאולוגית  בתפישה  ביטוי  לידי  האיכותי  החינוך  בא  הכפר¨  של  הראשונות  בשנותיו 
הלימודים התיאורטיים תשלים עבודה מעשית והחניכים יעבדו בין במחרטה הייחודית ובין בטיפול 

Æבמערכת ההשקיה במשק וכיו¢ב¨ אך כיום אנו נדרשים לחינוך איכותי מותאם לעידן המתקדם
ברמת החזון¨ העיקרון לא השתנהÆ אנו נאמנים לחזונו של ד¢ר להמן אך ברמת היישום אנו מתאימים 
עצמנו לתקופה העכשווית¨ תוך הכוונת החניכים לתעודת בגרות מכבדת ומשמעותית לצד פיתוח 

Æהמשק החקלאי וקידומו לרמת משק טכנולוגי מתקדם
הבסיס האידיאולוגי להקמת הכפר¨ בא לידי ביטוי בשימת דגש על חינוך לערכי העבודה והפלורליזם 

Æלצד חינוך לאהבת העם והארץ
העסקית  הפוליטית¨  במפה  הישראלי  במשק  מפתח  בעמדות  נצפים  לדורותיו¨  הכפר  בוגרי 

Æהחברתית≠תרבותית ובכלל ומביאים לנו גאווה רבה
כפר הנוער בן שמן המשיך עד היום את דרכו של ד¢ר להמן עפ¢י חזונו וכך יעשה בעתיד תוך 
שמירה על שלושת העקרונות עליהם מבוסס החינוך האיכותי בכפר והם∫ חינוך לערכי עבודה¨ 

Æאהבת הארץ והפלורליזם
                                                                    



±∑

¥Æ≥ התקופות הראשונות של כפר הנוער בן שמן
±π≥πØ¥∞ דברים שנשא ד¢ר להמן בפני נציגי הנהלות מוסדות עליית הנוער בשנת

שכתב וערך המאמר צבי ארז

 ‰ÓÎ Ì„Â˜ Æ„ÒÂÓ‰ ÏÚ ˙ÈÁË˘ ‰¯È˜Ò ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ˙˙Ï ÏÂÎÈ ÈÈ‡ È˙Â˘¯Ï „ÓÂÚ‰ ¯ˆ˜‰ ÔÓÊ·
 È˙Ï·È  ̃Æ±π≤∞ ˙˘· ‰·Â˜· ÌˆÚ· ‰˙ÈÈ‰ Â„ÒÂÓ Ï  ̆‰ÏÁ˙‰‰ ≠∫Â˙ÂÁ˙Ù˙‰Â ÂÈ˙Â„ÏÂ  ̇ÏÚ ÌÈÏÈÓ
 ‰·Â˜ ˙‡ Æ‰ÈÒÂ¯Ó Ê‡ Â¯ÊÁ˘ ¨ÌÈ¯Â‰ ‡ÏÏ ¨ÌÈ·ÂÊÚ ÌÈ„ÏÈ ÈÙÏ‡Ï ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ô‚¯‡Ï „È˜Ù˙‰ ˙‡

Æ¯ÚÂ ®È·© ±∑ ÌÚ ‰Ù Â˙„Â·Ú ˙‡ ÂÏÁ˙‰ ±π≤∑ ˙˘·Â ±π≤∂ ˙˘· Â·ÊÚ
 „ÂÓÈÏ‰ Î¢Î ‡Ï Â˙„Â·Ú ÊÎ¯Ó· „ÓÚ Ê‡ Æ˙ÈˆÂÏÁ‰ ‰ÙÂ˜˙‰ ‰˙ÈÈ‰ ±π≤∑≠±π≤π ‰Â˘‡¯‰ ‰ÙÂ˜˙‰
 „ÁÈ·Â ‰ËÈÏÂ ‰ÈÒÂ¯Ó ÌÈÂ˘‡¯‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ÂÏ·È˜ ÂÊ ‰ÙÂ˜˙·  Æ„ÒÂÓ‰ Ï˘ ÂÈÈ· ‡Ï‡ ¯„ÂÒÓ‰

Æ∂∞ Í¯Ú· „ÁÈ Ì‚ ÂÈÎÈÁ ¯ÙÒÓ Ê‡ ‰È‰ ÈÏ‡¯˘È ı¯‡‰ ¯ÚÂ‰ ÌÚ
 ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ÂÏ·˜ ±π≥≤ ˙˘· ÆÌÈ·ÂÓ‰ ÏÎ· ÒÂÒÈ· Ï˘ ‰ÙÂ˜˙ ‰˙ÈÈ‰ ±π≤π≠≥≤ ÌÈ˘‰ ˙ÙÂ˜˙
Æ‰¢Ò· ÌÈÎÈÁ ≤∞∞ Ï  ̆¯ÙÒÓÏ ÂÚ‚‰ ˙‡Ê‰ ‰ÙÂ˜˙‰ ÛÂÒ·Â ¯‡ÈÈ¯Ù ß·‚‰ È„ÏÈ ¨‰ÈÓ¯‚Ó ÌÈÂ˘‡¯‰

 ‰˘˜ ÔÓÊ ‰È‰ ‰Ê Æ‰ÈÓ¯‚Ó ÌÈËÈÏÙ ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ‰ÁÓÏ Â„ÒÂÓ ÍÙ‰ ±π≥≥≠≥∂ ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰ÙÂ˜˙·
 ÌÈ„ÏÈ ‰·¯‰ ÍÎ ÏÎ ÌÈ˘„ÂÁ ¯ÙÒÓ Í˘Ó· ËÂÏ˜Ï ‰˘˜ ‰È‰ Æ˙È‚Â‚„Ù ‰ÈÁ·Ó ÏÏÎ‰Ó ‡ˆÂÈ ÔÙÂ‡·

 Æ¯ˆ˜ ÔÓÊÏ ˜¯ ·Â¯ Ù¢Ú „ÒÂÓÏ ÂÒÎ˘Â ‰Ù˘‰ ˙‡ ÂÚ„È ‡Ï˘
 ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ÔË˜ ‡Ï ¯ÙÒÓ ÂÏ·È˜ ∫‰ÈÏÂÙÓ „‡Ó ‰·ÂË ‰ÈÏÚ ÂÏ·È˜ ±π≥∂≠≥∏ ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰ÙÂ˜˙·
 Æ˙Ó„Â˜‰ ‰ÙÂ˜˙· ¯ˆÂ  ̆·ˆÓ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ÂÏ ¯ÊÚ ‰Ê Æ˙È¯·Ú ·ÂË ÂÚ„ÈÂ ¢˙Â·¯˙¢ Ò¢‰È· ˙‡ Â¯Ó‚˘
 ÔÙÂ‡· „ÒÂÓ‰ ˙‡ ˜ÏÁÏ ¯˘Ù‡ Æ„ÈÓÏ˙ ¥μ∞ Í¯Ú· Ï˘ ¯ÙÒÓÏ ÂÚ‚‰ ®øø ±π≥π© ‰¯·Ú˘ ‰˘·Â

 ∫ÔÓ˜Ï„Î
ÆÌÈ„ÏÈ μμ ˙È· ÏÎ·Â ¨∂≠±∞ ÏÈ‚ ¨ÌÈË˜ ÌÈ„ÏÈ ÌÚ ÌÈ˙· È˘

Æ±∞≠±≤ ÏÈ‚· ÌÈ„ÏÈ ¥μ ÌÚ „Á‡ ˙È·
 ÆÌÈ„ÏÈ ¥∞≠Î ˙È· ÏÎ·Â ¨±≤≠±μ ÏÈ‚· ÌÈ„ÏÈ ÌÚ ÌÈ˙· ‰˘ÂÏ˘

ÆÌÈÎÈÁ ±∂μ ‰¢Ò·Â ¨±μ≠±∏ ÏÈ‚· ¯ÚÂ ˙¯·Á
 ˙ÂˆÂ·˜Ï ‰Ê‰ ÏÈ‚· ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ˜ÏÁÏ ÂÏ˘ ‰Ó‚Ó‰ Æ∂≠±∞ ÏÈ‚· ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ¯·„‡ Ì„Â˜
 ‰Ê‰ ÏÈ‚· „ÁÂÈÓ ÔÙÂ‡· ÌÈ„ÏÈ Ï·˜Ï ¯ÂÒ‡˘ ÂÏ ‰Ó„ Ï·‡ ¨¯˜È ¯Â„ÈÒ ‰Ê˘ ÌÈÚ„ÂÈ Â‡ Æ˙ÂË˜
 ÏÎÂ ˙ÂË˜ ˙ÂˆÂ·˜Ï ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ Â˜ÏÈÁ Â‡ Æ‰Ê‰ ÏÈ‚Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ‡˙‰ ˙‡ ÌÈ¯ˆÂÈ ‡Ï Ì‡
 Æ ≤∞ „Ú ‰Ê‰ ¯ÙÒÓ‰ ˙‡ ÂÏ„‚‰ ÌÂ¯ÈÁ‰ ˙Ú˘· ÂÈ˘ÎÚ Æ„Á‡ ¯‚Â·Ó Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡· ÂÈ‰ ÌÈ„ÏÈ ±μ
 ‰ÓÂ„‰ ¯Â„ÈÒ ‡ÂˆÓÏ ÌÈÏ„˙˘Ó „‡Ó Â‡ ‰Ï‡ ˙ÂˆÂ·˜· Æ¯˙ÂÓ‰ ˙‡ Â¯·Ú ¯·Î ÈÏÂ‡ Â‡ ‰ÙÂ
 ‰ÁÙ˘Ó Ï˘ ‰¯ÙÒÂÓË‡ ¯ÂˆÈÏ ‰Ó‚Ó‰ ˙‡ ÌÈ˘‚‰Ï ÌÈˆÂ¯ Â‡ Æ‰ÁÙ˘Ó· ‰„Â·Ú‰ ¯Â„ÈÒÏ ¯˙ÂÈ
 ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ ÏÈ‚· ÌÈ„ÏÈ È·‚Ï ÌÈ·Â˘Á ÍÎ ÏÎ ‡Ï Ì‰ ‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÎ Æ„ÒÂÓ Ï  ̆‰¯ÙÒÂÓË‡ ˙ÂÁÙÂ
 ÆÌÈ¯Â‰‰ ÌÚ ÔÂÎ‰ Ú‚Ó‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ÌÈÏ„˙˘Ó Ì‚ Â‡ Æ‰Ê‰ ÏÈ‚Ï ÌÈ·Â˘Á „ÁÂÈÓ ÔÙÂ‡· Ì‰ Ï·‡
 ˙‡ ‡ÂˆÓÏ Â„ˆÓ Ì‚ ÂÏ ¯ÂÊÚÏ Â„È˜Ù˙Ó˘ ÌÈ¯Â‰ „ÚÂ ¯Á· Ô‰·˘ ÌÈ¯Â‰ ˙ÂÙÈÒ‡ ÌÈÓÈÈ˜Ó Â‡

ÌÈ¯Â‰‰ ÌÚ ÌÈ·ÂË ÌÈÒÁÈ· ÌÈ„ÓÂÚ Â‡ ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· Æ‰Ê‰ ÏÈ‚· ÏÂÙÈËÏ ‰ÂÎ‰ Í¯„‰
 ÊÈÂ‰©  ˙È·  ˙ÏÚ· ¨„È˜Ù˙ ÈˆÁ· ÍÈ¯„Ó ∫˙È·‰ Ï˘ ÔÂ‚¯‡‰ Æ±∞≠±≤ ÏÈ‚·  ÌÈ„ÏÈ‰  ÏÚ ÌÈÏÈÓ ‰ÓÎ
 „ÁÂÈÓ ÔÙÂ‡· ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ¢˙ÂÈÙÂˆ‰¢ Ï˘ ‰ËÈ˘· ÂÏÁ˙‰ ‰Ê‰ ÏÈ‚· Æ˙ÏÚÂÙÂ ˙ÂÏÙËÓ ≤ ¨®¯ÚËÂÓ

Æ‰Ê ÏÈ‚Ï



±∏

 ıÂÁ Æ˙È· ˙ÏÚ·Â „È˜Ù˙ ÈˆÁ· ‰ˆÂ·˜‰ ÍÈ¯„Ó ∫˙È· ÏÎ· ÆÌÈ˙· ≥≠Ï ÌÈ˜ÏÂÁÓ ±≤≠±μ ÏÈ‚· ÌÈ„ÏÈ‰
 Â‡ Æ ≥μ≠¥∞ ‡Â‰ ‰ˆÂ·˜· ÌÈÎÈÁ‰ ¯ÙÒÓ ÌÈÈÏ‡Ó¯Â ÌÈÓÊ· Æ˙ÏÚÂÙ „ÂÚ ˙È· ÏÎ· ˙„·ÂÚ ‰ÊÓ
 ÌÂÈ ÈˆÁ Í˘Ó· ÛÈ˜‰Ï ÏÂÎÈ ÍÈ¯„Ó‰ ‰Ê‰ ÏÈ‚·˘ ¯ÙÒÓ‰ Â‰Ê ÈÎ ¨≥μ ‡Â‰ ÈÂˆ¯‰ ¯ÙÒÓ‰˘ ÌÈ·˘ÂÁ

 Æ‰„Â·Ú
 ÌÈ„ÏÈ‰ ˙¯·ÁÓ ÌÈ¯·ÂÚ ÌÈ„ÏÈ‰˘ Ú‚¯· ˜¯ ÂÈÙÏ  ˙„ÓÂÚ ÂÊ  ‰Ï‡˘ ∫¢¯ÚÂ‰  ˙ÂÚÂ˙¢  ˙Ï‡˘
 Ê‡Â  ÌÈË˜‰  ÌÈ„ÏÈ‰  ÔÈ·  ‰ÏÂÓÚ˙  ˙Â˘ÚÏ  ˙Á‡  ‰ÚÂ˙  ‰ÏÈÁ˙‰  ÌÈÈ˙˘  ÈÙÏ  Æ¯ÚÂ‰  ˙¯·ÁÏ
 ∫‰ÊÎ ‡Â‰ ·ˆÓ‰ ÌÂÈ‰ ÆÈ¯Ó‚Ï ÌÈÚ È˙Ï· ·ˆÓ ‰È‰ ‰Ê Æ˙ÂÚÂ˙‰ ÏÎ ÔÈ· ˙ÈÏÏÎ‰ ˙Â¯Á˙‰ ‰ÏÈÁ˙‰
 Æ˙ÂÚÂ˙‰ Ï˘ Î¢·Ó ˙Â‡ˆ¯‰ ÌÈÚÓÂ˘ ≠ ¯ÚÂ‰ ˙¯·ÁÏ ÌÈ¯·ÂÚ Ì‰˘ ÈÙÏ ≠ ßË ‰˙ÎÓ ÌÈ„ÏÈ‰
 ‰ÚÂ  ̇ÂÏ ¯ÁÂ·‰ „ÏÈ‰  ̆¨¯Â¯· Æ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÚÂ˙‰ ˙‡ ¯ÈÎ‰Ï ˙ÂÓ„Ê‰ Ì‰Ï ÌÈ˙Â Â‡ ‰ÊÎ ÔÙÂ‡·Â
 ÌÈ¯‚Â·Ó ‰·¯‰˘ ÌÈÚ„ÂÈ Â‡ Æ‰Ï‡˘‰ ˜ÓÂÚ ÏÎÏ ¯„Á ‡Â‰˘ ÂÈÏÚ „È‚‰Ï ¯˘Ù‡ È‡ ¨˙¯Á‡ Â‡ ÂÊ
 ˙‡ ˘Â¯„Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ Ô·ÂÓÂ ˙ÂÂ˘‰ ˙ÂÚÂ˙‰ ÔÈ· ËÏÁÂÓÂ ¯Â¯· ÔÙÂ‡· ÏÈ„·‰Ï ÌÈÁÈÏˆÓ ÌÈ‡
 ‰Ù˘ ¨Ì‚ ÂÏ ‰Ó„ Ï·‡ ¨˙È¯˜Ó ÌÈÓÚÙ ‰·¯‰ ‡È‰ ‰¯ÈÁ·‰˘ ÌÈ·˘ÂÁ Â‡ Æ¯ÚÂ‰ Â‡ „ÏÈ‰ ÔÓ ‰Ê
 ‰ÚÂ  ̇ÂÏ ¯Á·  ̆„ÏÈ‰ Ï˘ÓÏ Ì‡ ¨¯ÓÂÁ ˙ÙÈÒ‡· ˜ÒÂÚ ÂÈ˘ÎÚ È‡ Æ„ÏÈ‰ Ï  ̆„ÁÂÈÓ‰ ÈÙÂ‡‰ ÚÈÙ˘Ó
 ¯˙ÂÈ ˙ˆ˜ ÛÂÒ‡Ï ÁÈÏˆ‡˘ Ú‚¯· Æ˙¯Á‡ ‡ÏÂ ‡˜ÂÂ„ ÂÊ ‰ÚÂ˙Ï ÂÏ˘ ÒÂÙÈË‰ ÈÙÏ ‰ËÂ ¨˙ÓÈÂÒÓ

Æ‰Ê ˙‡ ‡È·‰Ï ÔÎÂÓ ‰È‰‡ ¨‰Ê ÁË˘·  ¯ÓÂÁ
 ÆÌÈ‡˙Ó ‡Â‰ ÚÂˆ˜Ó ‰ÊÈ‡Ï ˙Ú„Ï ÌÈÈÈÂÚÓ Â‡ ¨¯ÚÂÏ ¯·ÂÚ „ÏÈ‰  ̆ÈÙÏ Æ„ÏÈ ÏÎÏ ÚÂˆ˜Ó ˙Ó‡˙‰
 È¯Á‡  Æ˙ÈÎË≠ÂÎÈÒÙ  ‰˜È„·Ï  ÌÈ„ÏÈ‰  ÏÎ  ˙‡  ‰Â¯Á‡‰  „ÂÓÈÏ‰  ˙˘·  ÌÈÁÏÂ˘  Â‡  ÍÎ  ÌÂ˘Ó
 ÌÈ‡˙Ó ÚÂˆ˜Ó ‰ÊÈ‡ ÌÈÚ·Â  ̃Â‡ Ê‡Â ˙ÈÎËÂÎÈÒÙ‰ ‰Á˙‰ Ï‰Ó ÌÚ ÌÈˆÚÈÈ˙Ó Â‡ ÂÊ‰ ‰˜È„·‰
 ‡Â‰˘ ¯Á‡ ÚÂˆ˜Ó ‰ÊÈ‡Ï Â‡ ˙È‡Ï˜Á ‰„Â·ÚÏ „ÏÈ‰ ˙‡ ÔÂÂÎÏ ‡È‰ Â˙Ó‚Ó ÈÎ ‡Â‰ ¯Â¯· Æ„ÏÈÏ

¯ÈÚ· ‡ÏÂ ¯ÙÎ· „Â·ÚÏ ÍÎ ¯Á‡ ÏÎÂÈ
 ÌÈÎÁ˙Ó „Á‡ ˙È·· ®ÌÈ˙· ¥≠Ï ÌÈ˜ÏÂÁÓ ÂÈ‰ Ì‰ Ì„Â˜© ÌÈ˙· ≥≠Ï ˜ÏÂÁÓ ¯Ú‰ ÏÎ ∫¯ÚÂ‰ ˙¯·Á·
 ¢„·ÂÚ‰ ¯ÚÂ‰¢ ¨¢„ÁÂ‡Ó‰ ıÂ·È˜¢ ≠ È˘ÈÏ˘· ¨¢¯ÈÚˆ‰ ¯ÓÂ˘‰¢ ≠ È˘· ¨¢‰ÈÂ„¯Â‚¢ ˙ÚÂ˙ È¯·Á
 Û¯Ëˆ‰Ï ‡Ï „ÂÚ ¯ÚÂ‰ ˙¯·ÁÏ ‰˙¯·Ú‰ ÌÚ ÂËÈÏÁ‰  ̆ÌÈ„ÏÈ Ï  ̆‰ˆÂ·  ̃¯ÓÂÏÎ ¨ÌÈÈ˙ÚÂ  ̇È˙Ï·‰Â

 ÆÌÈÎÈÁ ±∏ Í¯Ú· Â· ÌÈ‡ˆÓÂ ÈˆÁÂ ‰˘ Ô· ÂÈ˘ÎÚ ‡Â‰ ‰Ê‰ È˙ÚÂ˙ È˙Ï·‰ ‚ÂÁ‰ Æ‰ÚÂ˙ ÌÂ˘Ï
 ‰¯˘Î‰Ï Ì˙‡  ̂ÈÙÏÂ ˙ÙËÂ˘‰ ‰˘‰ ÛÂÒ·
 È˙ÚÂ˙ ‚ÂÁ ‰ÊÈ‡Ï ‰Ï‡˘‰ ÈÙÏ Â„ÓÚÈ Ì‰
 ÌÈ„ÈÓÏ  ̇Ì‚ ÌÈÒÎ ¯ÚÂ‰ ˙¯·ÁÏ ÆÛ¯Ëˆ‰Ï
 Æ¯ÚÂ  ˙ÚÂ˙  ‡È‰˘ ‰ÊÈ‡Ï  ÌÈÎÈÈ˘  ÌÈ‡˘
 ÆÌ˙¯ÈÁ· ÈÙÏ ÌÈ˙·‰ „Á‡Ï ÌÈÙ¯ËˆÓ Ê‡ Ì‰
 ¨ÔÂ˘‡¯‰ ÔÓÊ· ‰Ï˜ ‡Ï ‰ÓÏ·Â¯Ù‰ ÌÏÈ·˘·
 Í¯„‰ ˙‡ ÌÈ‡ˆÂÓ ÔÎ Ì‚ ·Â  ̄Ù¢Ú Ì‰ ÍÎ ¯Á‡
ÆÌÈ‚ÂÁ‰ „Á‡Ï Â‡ ˙ÂÚÂ˙‰ ˙Á‡Ï Û¯Ëˆ‰Ï

 ‰˘ÂÏ˘Ï  ˜ÏÁÏ  ¯˘Ù‡  ¯ÚÂÏ  ¯ÙÒ‰  ˙È·
 ∫ÌÈÁË˘

È‡Ï˜Á‰ ¯ÙÒ‰ ˙È· Æ±
˙Â¯ÂÁ·Ï ˙È· ˜˘ÓÏ Ò¯Â˜‰ Æ≤

 ¨‰È¯‚ÒÓ©  ‰Î‡ÏÓÏ  ÌÈÈ˙˘≠Â„  ÌÈÒ¯Â˜  Æ≥
®‰È¯‚



±π

 ‚ÂÒÓ ÌÈÈ‡Ï˜Á‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ˙˘¯Â„ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ˙ÈÎÂ˙‰ ÈÙÏ ÔÂÂÎÓ ÂÏ˘ È‡Ï˜Á‰ ¯ÙÒ‰ ˙È·
 ‰· È˙Ù˙˙˘‰ È‡ Ì‚˘ È‡Ï˜Á ÍÂÈÁÏ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰„ÚÂ ˙ÓÈÈ˜ ‰˙ÈÈ‰ ‰ÓÁÏÓ‰ ˙ÏÁ˙‰ ÈÙÏ Æß‡
 Ï˘ ˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÏ‡˘· ˜¯ ‡Ï‡ ¨ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÈ‡Ï˜Á ÌÈÈÈÚ· ÂÊ ‰„ÚÂÂ· ÂËÈÏÁ‰ ‡Ï© Æ¯·Á ¯Â˙·
 ÌÈ‡˙‰ ˙‡ ‰Ú·˜ Ê‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ Æ®È‡Ï˜Á ‡Ï ¯Â˙· Ì‚ ‰· Û˙˙˘‰Ï È˙ÏÂÎÈ ÍÎÂ ¨È‡Ï˜Á ÍÂÈÁ
 ÌÈ¯ÂÚÈ˘ ±¨μμ∞≠±¨∂∞∞  ¯ÚÂÏ  ˙˙Ï  ÍÈ¯ˆ  ∫ÂÈ‰  ÌÈ‡˙‰ ÆÌÈÈ‡Ï˜Á ¯ÙÒ È˙·  Ï˘ ß‡  ‚ÂÒ  ÏÈ·˘·
 ÁÈÎÂ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‰ Â‡ ˙ÈÓ„˜‡ ‰ÏÎ˘‰ ÈÏÚ· ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ¯ÂÓ‰ ÆÌÈÈ˙˘‰ Í˘Ó· ÌÈÈ‡Ï˜Á
 Ò¢‰È· ÏÈ·˘· ÌÈÂÒÓ „ÂÈˆ ÌÈ˘¯Â„ ÔÏ‰Ï Æ¢ËÏÂÈÂÂ˜‡¢ Ì‰Ï ˘È ˙ÈÓ„˜‡‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ÌÂ˜Ó·˘

ßÂÎÂ È„ÂÓÈÏ ˜˘Ó ¨‰„·ÚÓ ¨È‡Ï˜Á‰
 ÌÂ˜Ó· ‰„ÓÏ  ̇Ô‰  ̆¨Ï˘ÓÏ ¨˙¯Á‡ ˙ÈÎÂ  ̇ÂÊÈ‡ ˙Â¯ÂÁ·Ï ˙˙Ï ÌÈÎÒ  ̇‰Ï˘ÓÓ‰  ̆Ê‡ È˙˘¯„ È‡
 ‰„ÓÏ  ̇Ô‰  ̆Â˘¯„Â ÌÈÏ„·‰ ˙Â˘ÚÏ ÔÈ‡  ̆Â¯Ó‡ Ï·‡ Æ˙Â¯ÂÁ·Ï ¯˙ÂÈ ÌÈ‡˙Ó  ̆‰Ó ¨‰¯ÈÙ  ̇‰ÁÏÙ
 ¯ÙÒÓ‰ ˙‡ ÌÈ˙Â Â‡ ÔÈ‡ ¨Ï¢‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â˘È¯„ ÌÚ ‰‡ÂÂ˘‰· ÆÌÈ¯ÂÁ·‰ ÂÓÎ ˙ÈÎÂ  ̇‰˙Â‡ ÈÙÏ
 ÌÈ˙Â Â‡ Ï·‡ ÆÌÈÈ˙˘ Í˘Ó· ÌÈÈ‡Ï˜Á ÌÈ¯ÂÚ˘ ±¨≥∞∞ ˜¯ ÌÈ˙Â Â‡ ÆÌÈ¯ÂÚ˘ Ï˘ ˘Â¯„‰
 ≠ ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙ÈÎÂ˙· ÏÂÏÎ ÂÈ‡˘ ‰Ó ≠ ˙È·¯Ú Ì‚Â ®‰È¯ÂËÒÈ‰ ¨˙Â¯ÙÒ© ÌÈÈËÒÈÓÂ‰ ÌÈ¯ÂÚ˘
 Æ‰Ï‡‰ ÌÈ¯ÂÚ˘‰ ˙‡ Ì‚ ¯ÚÂÏ ˙˙Ï ‰·¯‰ ˙Â·È˘Á· Â¯ÈÎÈ  ̆˘Â¯„Ï ÂÈÏÚ ÆÏ„·‰‰ ¯ˆÂ ÍÎ È„È ÏÚÂ
 ÂÓÎ ÔÈ‡Â ®øøø ‰„·ÚÓ© ÈÏ˜ÈÒÈÙ ËÈ·˜ Ú¢Ú ÂÏ ÔÈ‡ Æ˙Â˘È¯„‰ ·Â¯ ˙‡ ÌÈ‡ÏÓÓ Â‡ „ÂÈˆÏ ¯˘˜·

 Æ‰Ê ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï Í¯Ëˆ ÔÓÊ‰ Í˘Ó· Æ¢ÌÈ¯Â·„ ÏÂ„È‚¢ ÔÎ
 ÌÓ‡ Ô˘È Æ‰¯ÈÙ˙Â ‰‚È¯‡ ¨ÏÂ˘È· Ì‚ ˙Â‡Ï˜ÁÏ ıÂÁÓ ‰„ÓÏ˙ ˙Â¯ÂÁ·‰ ÏÎ˘ ÌÈÈÈÂÚÓ Â‡
 Ï·‡ ÆÌÈ¯ÂÁ·‰ Ï˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ÏÎ· Û˙˙˘‰Ï ˙ÂˆÂ¯ Ô‰Â ÂÏÏ‰ ÌÈÏ„·‰· ˙ÂˆÂ¯ ÔÈ‡ Ô‰˘ ˙Â¯ÂÁ·
Ï˘  ‰ÓÏ˘  ‰˘  ËÚÓÎ  È‡Ï˜Á  „ÂÓÈÏ  Ï˘  ‰˘Ï  ıÂÁÓ  Ô‰Ï  ˙˙Ï  ‡˜ÂÂ„  ‡È‰  ÂÏ˘  ‰Ó‚Ó‰

 ÆÈ¯ÙÎ ˙È· ˜˘Ó „ÂÓÈÏ
 ˙ÂÚÂˆ˜Ó ¨ß„ÎÂ ËÂË¯  ̆≠ ÌÈÈ‡Ï˜Á‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ÌÂ˜Ó· ÌÈ„ÓÂÏ ‰Î‡ÏÓ‰ È˙·· „ÓÂÏ‰ ¯ÚÂÏ Ò¯Â˜·
 ‰Ï‡ Ï  ̆Ì¯ÙÒÓÂ ‰ÈÈ¯‚ÒÓÏ ‡˜ÂÂ„ ÒÎÈ‰Ï ‰ˆÂ  ̄¯ÚÂ ‰·¯‰ Æ˙Â¯‚ÒÓ‰Â ˙Â¯‚‰ „ÂÓÈÏ· ÌÈ¯Â˘˜‰
 ¨‰Î‡ÏÓ È˙·· „ÓÂÏ‰ ¯ÚÂ‰ ˙‡ ÍÁÏ ‡È‰ Â˙Ó‚Ó ÆÔË˜ ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ‡Â‰ ‰È¯‚Ï ÒÎÈ‰Ï ÌÈˆÂ¯‰

ÆÌÈ¯Á‡ È·‚Ï ÂÏ˘ ‰Î‡ÏÓ‰ È˙· ÔÈ· Ï„·‰‰ Â‰Ê Æ˙È¯ÙÎ ‰È¯‚ÒÓ Â‡ ‰È¯‚· „Â·ÚÏ
 ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ ÌÈ˘·Î ¯„Ú ÂÏ ‰È‰È ‰‡·‰ ‰˘· Æ‰‚È¯‡Ï ‰Î‡ÏÓ‰ ˙È· ˙Ï„‚‰ ÏÚ ÌÈ·˘ÂÁ Â‡ ˙ÚÎ
 ÌÈ‡˙‰ ÏÎ˘ ÍÎ ≠ ‰Ê ÁË˘· ·¯ ÔÂÈÒÈ ˙ÏÚ· ¨ÂÊ ‰Î‡ÏÓÏ ˙ÈÁÓÂÓ Ì‚ ÂÏ ˘È ÆÂÏ˘Ó ¯Óˆ ¯˙ÂÈÂ

ÆÌ˘È ÂÏˆ‡ ‰Ê‰ ÛÚ‰ ÁÂ˙ÈÙÏ
 ·ÈÁ¯‰Ï ˙ÂÓ„Ê‰ Ô˙È˙ ÁÂÎÈÂ·˘ ‰ÂÂ˜Ó È‰ Ï·‡ ≠ ¢ÌÈ˜¯Ù È˘‡¯¢ ˜¯ È˙‡ˆ¯‰· ˙˙Ï È˙ÏÂÎÈ

Æ˙¯Á‡ Â‡ ÂÊ ‰„Â˜· ¯Â·È„‰ ˙‡

 

      



∂Æ≥ מבית הילדים בקובנה לרחובות ולבן שמן
שבתי בלוך אבינר

הקדים מבוא ד¢ר דוד בן נתן

ד¢ר להמן הקים  בשנת ∂±π± את ¢היידשע פולקסהיים¢ מרכז קהילתי שעסק בשיקום ובחינוך 
את  והקים  לקובנה  עבר   ±π≤∞ בשנת   Æאירופה מזרח  יהודי  מקרב  עזובים  נוער  ובני  ילדים 

Æקינדרהאוס¢ בית לילדים יהודים¨ חלקם יתומים¢
באחת משיחותיי עם מר חזי אביבי מנהל הגן על שם רנה סמילנסקי ברחובות עלה הנושא של 
ילדי להמן הראשונים שחיו בחצר של משה סמילנסקי האיכר¨ הסופר והמנהיג הציוני שעלה לארץ 
בשנת ≥Æ±∏π הוא רכש אדמות ברחבי הארץ ולבסוף השתקע ברחובותÆ הנכדה שלו צילה היא 

 Æמצורף ציור של החצר שציירה דרורה וולקני Æאשתו של חזי אביבי

שבתי אבינר ©בלוך® ז¢ל שהתחנך בבית הילדים בקובנה והיה בין ∏ הנערים  להלן מה שכתב 
שד¢ר להמן שלח לארץ בשנת ∂≥π±¨ הם שוכנו בחצרו של  משה סמילנסקי ברחובות לפני הגיעם 

לבן שמן∫
 Ì˘ ¨‰ÈÓ¯‚ „Ú Â˙Â‡ ‰ÂÈÏ ÔÓ‰Ï ¯¢„Â ÍÈ¯„Ó ÌÚ ±π≤∂ ÈÂÈ ˙ÏÁ˙‰· ‰ÈÓ¯‚Ï ‰ËÈÏÓ Â‡ˆÈ¢
 ˙ÂÎÊ· ˙‡ÊÂ ¨Â˙˘‡Â ÔÈÈË˘ÈÈ‡ ßÙÂ¯Ù Ï˘ ÌÈÁ¯Â‡‰ ˙ÂÈ‰Ï „Â·Î‰ ÂÏ ‰È‰ ¨ÌÈÓÈ ¯ÙÒÓ ÂÈÏÈ·
 ÏÎ˙Ò‰ „Á‡ ÏÎ ÆÌÈ„ÏÈ‰ ˙È· ˙˜ÊÁ‰· Â· ÂÎÓ˙  ̆ÌÈÓÒ¯ÂÙÓ ÌÈ˘‡ ÌÚ ÔÓ‰Ï ¯¢„Ï ‰È‰  ̆ÌÈ¯˘˜‰
 ÏÚ Â˙˘‡Â ¯ÂÈÎ ÏÚ ÔÈÈË˘ÈÈ‡ ÂÏ Ô‚È ÌÂÈÒ‰ ÈÙÏ ¨‰˜È˙Ó È¯·„· Â˙Â‡ Â„·ÈÎÂ ÂÏ˘ ÙÂ˜ÒÏË·
 ¯·È„ ÔÈÈË˘ÈÈ‡Â „È ˙ˆÈÁÏ· Ì˙Â‡ Â·ÊÚ ‰ÏÈÏ· ¯ÁÂ‡Ó ÆË¯ˆÂÓÂ ÔÂÒÏ„Ó Ï˘ ÂÈ˙Â¯ÈˆÈÓ ¯˙ÒÙ
 ÌÈ˜¯Ó ‰ÓÎ Ï·È  ̃„Á‡ ÏÎÂ ÔÈÏ¯·· Â··Â˙Ò‰ ˙¯ÁÓÏ ÆÏ‡¯˘È· ‰ÁÏˆ‰ ÂÏ ÏÁÈ‡Â ˙ÈÓ¯‚· ÂÈÏ‡
 ÔÓ‰Ï ¯¢„ Æ¢‰ÈÈÒ¢ Ì˘· ˙È˜ÏËÈ‡ ‰ÈÂ‡ ÏÚ ÂÈÏÚ ÈÒ¯Ó·Â ˙Ù¯ˆÏ ˙·Î¯· ÂÚÒ ˙¯ÁÓÏ ¨ÒÈÎ ÈÓ„
 ÂÚ‚‰ ±μÆ∂Æ±π≤∂≠· ¨˙ÂÈÚ· ‡ÏÏ ‰˙ÈÈ‰ ‰ÈÂ‡· ‰ÚÈÒ‰ ÆÏ‡¯˘ÈÏ Â‚ÏÙ‰ ÂÁ‡Â ÌÈ„ÏÈ‰ ˙È·Ï ¯ÊÁ
 ÁË˘ ÂÏ ·Èˆ˜È ˙Â·ÂÁ¯Ó È˜ÒÏÈÓÒ ‰˘Ó˘ ÔÓ‰Ï ¯¢„ È¢Ú Ï‡¯˘ÈÏ Â‡Â· ÈÙÏ „ÂÚ ¯„ÂÒ ÆÂÙÈÏ
 ÈÎ ˙Â‡·‰ ˙ÂÈÎÂ˙‰ Â¯‰·˙È˘ „Ú ÂÏˆ‡ ¯‡˘ÈÂ ¨ÌÈÏ‰Â‡ ¯ÙÒÓ ÌÈ˜‰Ï ÏÎÂ Â· Â˙È· ¯ˆÁ ÍÂ˙·
Æ‰ˆ¯‡ ÌÈ„ÏÈ‰ ˙È·Ó ˙ÂÂÈˆÏ ÌÈ¯Â˘˜ ÂÈ‰˘ ‡ËÈÏ È„ÏÈ ÏÎ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ˙ÈÎÂ˙ ‰˙ÈÈ‰ ÔÓ‰Ï ¯¢„Ï

 Ïˆ‡ ÌÈ„˜  ̆ÛÈË˜· Â„·Ú ¯˙È‰ ¨Ò„¯Ù· ÚÂ·  ̃ÂÏˆ‡ „·Ú Â˙È‡Ó „Á‡ Æ‰„Â·ÚÏ ÂÏ ‚‡„ È˜ÒÏÈÓÒ
 ¯Á‡ Æ·  ̄ÌÚË ‰È‰ ‡Ï ÏÎÂ‡Ï  ̆Ô·ÂÓÎ ¨¯Á‡ Â‰˘ÈÓ ÌÚÙ ÏÎ ¨ÏÎÂ‡‰ ˙‡ ÂÓˆÚÏ ÂÏ˘È· ÆÌÈ¯ÎÈ‡‰
 ˙¯ÈÙÁ· „Á‡ „ÂÚ ÌÈÓÚÙÏÂ È˜ÒÏÈÓÒ Ïˆ‡ „·Ú˘ ÚÂ·˜‰ „Á‡ Æ‰„Â·Ú ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÌÈ„˜˘‰ ÛÈË˜
 ¨·ÂË ¯ÎÂÊ È‡ Ì‡ ¨ÌÈ˘È‡‰ „Á‡ Ïˆ‡ „È˜Ù‰ ¯¢„‰ ÆÂ˙Â‡ ÂÒ¯Ù ‰Ï‡ ‰„Â·Ú ÈÓÈ È  ̆¨ÌÈÓ ˙Â¯‡·
 ‡Ï „Á‡ ‰Ù ËÏÁÂ‰Â ‰ÙÒ‡ ÂÏ ‰˙ÈÈ‰ Æ‰Ê ÛÒÎ· ¯ÊÚÈ‰Ï ‰˜ÂˆÓ ÔÓÊ·˘ ¨È¢Ï μ∞ È˜ÒÈ¯ÂÏ˜ ‰Ê ‰È‰
                              Æ¯¢„Ï ¯˙ÂÈ  ¯ÁÂ‡Ó ¯ÊÁÂ‰ ‰Ê‰ ÛÒÎ‰ ˙Ó‡·Â ¨˘Ù „Ú ÌÈÓ ÂÚÈ‚È  ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ‰Ê ÛÒÎ· ÚÂ‚Ï
 ‰ÈÈ˘‰ ˙·‰ Æ˙Ù¯ˆ· ‰„ÓÏ ‡È‰ ¨‰·¯‰ ÂÈ‡  ̄‡Ï ±∏≠≤∞ ˙· ‰ÏÂ„‚‰ ¨Ô·Â ˙Â· È˙  ̆ÂÈ‰ È˜ÒÏÈÓÒÏ
 ˙ÁÎÂ˙Ó ‡È‰˘ ˙ÂÚÂÓ˘ ÂÈ‰Â ¨˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÈÚÏ Â˙Â‡ ˙¯˜·Ó ‰˙ÈÈ‰ Í¯Ú· ÂÏÈ‚· ‰˙ÈÈ‰˘ ‰È„
 Â„·Ú Ê‡ ÈÎ ¨ÌÈ„Â‰È‰ ÌÚ Â„·ÚÈ ÌÈ¯ÎÈ‡‰˘ ‰Ê „Ú· ‰˙ÈÈ‰ ‡È‰ ¨˙È¯·Ú ‰„Â·ÚÏ ÒÁÈ· ‰È·‡ ÌÚ

 ÆÍ¯Ú· ±∞ Ô· ÔË˜ ‰È‰ Ô·‰ ÆÌÈÓÈ˙ ËÚÓÂ ÌÈ·¯Ú ¯˜Ú· ÌÈÒ„¯Ù·

≤∞



≤±

 ÌÈ·¯Ú‰  ÏÚ  ÂÏ  ¯ÙÈÒ  ¯˜ÈÚ·Â  Ï‡¯˘È·  ÌÈ„Â‰È‰  ·ˆÓ  ÏÚ  ˙Â‡ˆ¯‰  ¯ÙÒÓ  È˜ÒÏÈÓÒÓ  ÂÏ·È˜
 ‰˙ÈÈ‰ ‰„Â·Ú‰ ¯˜ÈÚ ¨ÌÚ‰ ˙È· „ÈÏ ˘È·Î ˙ÏÈÏÒ· Û˙˙˘‰Ï „Â·Î‰ ÂÏ ‰È‰ ÆÌ‰Ï˘ ˙ÂÈÏ‡ËÓ‰Â
 ¨ÌÈ˘Â˜Ó ∫Ê‡„ ‰„Â·Ú ÈÏÎ ÌÚ ‰„Â·Ú ˙ÎÈ˙Á ‰˙ÈÈ‰ ˙‡ÊÂ ¨ÚÂÙÈ˘‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î· ‰Ú·‚ „È¯Â‰Ï

Æ‰„Â·Ú ˙ÂÓ‰·· ‰Ó„‡‰ ˙Ï·Â‰Â ÌÈ˙‡
 ÏÂÙÈË ¯Á‡Ï Ï·È˜ ÔÓ‰Ï ¯¢„˘ ‰Ú„Â‰ ÂÏ·˜ È˜ÒÏÈÓÒ Ïˆ‡ ˙Â·ÂÁ¯· Â˙ÂÈ‰Ï ÌÈ˘„ÂÁ ∏ ¯Â·ÚÎ
 ÁË˘· ¨˙ÂÂÈÒÈ‰ ˙Á  ̇ÔÎÏ Ì„Â  ̃˘ÓÈ˘  ̆¨ÔÓ  ̆Ô·· ‰Ó„‡ ÁË˘Â ÌÈÈÈ·‰ ˙‡  ˙ÈÂÈˆ‰ ‰Ï‰‰·
 ‰Ú·‚ ÏÚ ‰„ÓÚ ˙ÂÂÈÒÈ‰ ˙Á˙ Æ˙Â¯È„ ÈÈ· ¯ÙÒÓÂ ‰ÂÂ¯Â‡ ¨ÌÈÏÂÏ ¨˙Â˙Ù¯ Ì˘ ÂÈ‰ È‡Ï˜Á‰
                                                   ÆÌ‰È˙ÂÁÙ˘ÓÂ ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó ±≤ ÌÚ ÌÈ„·ÂÚ ·˘ÂÓ ‰È‰ ¯ËÓÂÏÈ˜ Í¯Ú· ‰ËÓÏÂ

 ¨¯Ï˘ÈÙ Ì˘· „Á‡ Ï  ̆Â„Â˜ÈÙ ˙Á  ̇ÌÈÈ· ˙È·Â ÌÈÙÈ¯  ̂˙ÒÈ¯‰· Â˜ÒÚÂ ÔÓ  ̆Ô·Ï Â˙Â‡ Â¯È·Ú‰
 ÌÂ˜Ó ÔÈÎ‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ‰ÂÂÎ‰ ¨‰˘˜ È„ Ì˘ Â„·Ú Æ‡ÙÏ‡ ˙È· ¯·Á ‰È‰ ‡Â‰˘ ÈÏ Ú„Â ¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó
 ‰ÚÈ‚‰ Â‡Â·Ó ‰˘ ¯Â·ÚÎ Æ˙Â¯ÚÂ  ÌÈ¯Ú ≤∞ ¨‡ËÈÏÓ ÚÈ‚‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰˘ ‰ÈÈ˘‰ ‰ˆÂ·˜Ï
 ¯ÂˆÈÏ È„Î· ÈÏ‡¯˘È‰ „·ÂÚ‰ ¯ÚÂ‰Ó ˙Â¯ÚÂ ÌÈ¯Ú ≤∞≠Î ¯¢„‰ Ï·È  ̃ÔÓÊ Â˙Â‡· Æ‰ÈÈ˘‰ ‰ˆÂ·˜‰
 ÆÂ˙‡Ó ÌÈ¯ÈÚˆ ¯˙ÂÈ ÂÈ‰ Ì‰ Æ¯˙ÂÈ· ÌÈ˜Â˜Ê‰ ˙‡ Ï·˜Ï Ï„˙˘‰ Ô‡Î Ì‚Â ¨‰Ê‰ ¯ÚÂ‰ ÌÚ Ú‚Ó
 ¯˙ÂÈ‰Â  ˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓ Â„ÓÏ ¯˙ÂÈ  ÌÈ¯ÈÚˆ‰ ¨˙Â¯ÚÂ  ÌÈ¯Ú μ∞≠Î ‰˙Ó ‰ˆÂ·˜‰ ÌÈÈ˙˘ ‰˘·

Æ¢˙ÂÚ˘ ∏ Â„·Ú ÌÈ¯‚Â·Ó
Æלד¢ר להמן היו תוכניות גדולות ביחס לבן שמן

    
  

צילום ציור החצר של משה סמילנסקי של הציירת דרורה וולקני



≤≤

∑Æ≥ אירועים בכפר לציון ∞π שנה לייסודו
ד¢ר אילנה טישלר

האירועים הייחודיים ליום ההולדת מבטאים את המסורת וההיסטוריה של בן שמן
Æבחרנו לציין את אירועי התשעים לכפר בתשעה אירועים מייצגים Æלאורך השנים

π אירועים לציון ∞π שנים∫ 
∂±  בינואר ∑±∞≥ הרצאה עם ד¢ר עמיחי ברלד על ד¢ר להמן≠ 
± במרץ  ∑±∞≥  ערב הצלחות בביה¢ס בסימן ∞π לבן שמן≠ 

במרץ ∑±∞≥ שחרית מוסיקלית≠   
באפריל  ∑±∞≥  מרוץ סובב בן שמן  בסימן ∞π לבן שמן≠ 

ערב הרכבים ≠ מוסיקה בטבע 
במאי ∑±∞≥ כתות יß בתיאטרון ¢נע¢ בסימן ∞π לבן שמן≠ 

μ≥  במאי ∑±∞≥ פגישת מחזורים בכפר≠   
μ≥  במאי ∑±∞≥ טקס ∞π לבן שמן ≠   

ביוני ∑±∞≥ שבת להמן בסימן ∞π לבן שמן≠  

לצד חגיגות יום ההולדת בחר צוות הכפר לקדם תשע יוזמות פיתוח
בתחומים שונים בכפר∫

חידוש מרפאת הכפר
שדרוג אולם הכדורסל

פיתוח תהליכי המחזור בכפר
פיתוח תהליכים אקולוגים ומעבר לאנרגיה ירוקה

קידום תכניות מצוינות ומחקר
שדרוג סביבת הפנאי והמשרדים במקומות שונים בכפר

פיתוח וקידום תכניות לעולים חדשים
שדרוג הטכנולוגיה בביה¢ס ובפנימייה

שדרוג מגורי העובדים בכפר

פרטים על האירועים והמיזמים השונים ניתן למצוא באתר הכפר 
http∫ØØwwwÆben≠shemenÆorgÆil¢wwwÆben≠shemenÆorgÆil¢

                       

תצוגת חנוכיות בסימן ∞π לבן שמן



שער ≤ ≠ מהנעשה בכפר היום

≤≥

±Æ≤ סקירת מנהלת הכפר על הפעילות בשנת ∂±∞≥
ד¢ר אילנה טישלר 

בימים אלו סיימנו את השנה האזרחית ∂±∞≥ ונשמח לחלוק אתכם מעט מהנעשה בכפר

רפתן דור ההמשך
בשיתוף עם מועצת הבקר¨ משתתפים חניכי הכפר בקורס הנקרא ¢רפתן דור ההמשך¢¨ בו הם 
ומקבלים תעודה מקצועית של רפתן המוכרת כמקצוע בעתידÆ החניכים  מתמקצעים בתחום 
 ßיח μ ≠מבקרים ברפתות מתקדמות ולומדים עם אנשי מקצוע מובילים בתחום¨ וזאת בנוסף ל

 Æבגרות שהם עושים בתחום הרפת

הפורום הציבורי למען כפרי הנוער והפנימיות בשיתוף עם המינהל לחינוך התיישבותי מוביל מהלך 
אשר  במבנים¨  יסודי  שיפוץ  מבצעים  אנו  בה  השנייה  השנה  וזו  החניכים  מגורי  לשיפוץ  ארצי 
במסגרתו לכל חניך מקלחת ושירותים צמודיםÆ פורום זה הוביל מספר כנסים בכנסת בכדי להעלות 

 Æאת המודעות הציבורית לכפרי הנוער והפנימיות

פנימיית יום≠ בשנים האחרונות הוקמה בכפר מסגרת פנימיית יום בה מגיעים לכפר תלמידים 
 Æ±∑∫∞∞ מיישובי הסביבה ומקבלים מענה פנימייתי יומי עד השעה

חוגים¨ ארוחת  לימוד¨  ©תגבור  לחניכים מענה מקיף לצרכיהם  יכולים להעניק  אנו  זו  במסגרת 
צהריים חמה® לצד חזרתם הביתה בערבÆ כיום ∞¥ חניכים בפנימיית היום ואנו מתרחבים מדי 

Æשנה

שתי קבוצות חדשות נקשרו לכפר בתכניות ההתנדבות∫
קבוצת בני ברית ברשות הגבß נילי קינג מאמצת את בית הבוגרים¨ ומעניקה מענק אישי לכל 

Æאחד מהבוגרים אחת לרבעון
עם  נפגשים  והמהנדסים  מתמטיקה  יחידות   ¥≠μ חניכי  את  מאמצת  קודס¨  אאודיו  חברת 

 Æהחניכים אחת לשבוע ללימוד הטרמה במתמטיקה בחברה בקרית שדה התעופה
בשעה טובה¨ בהובלת מתנדבי המוזיאתר נחתם חוזה עם הספרייה הלאומית וחומרי התיעוד 

Æהיקרים מבן שמן יופיעו באתר הספרייה הלאומית
עובד מצטיין ≠ ברכות לדני אהרוני מנהל הלול¨ שזכה בפרס העובד המצטיין בכפר וקיבל גם 

 Æאת הפרס הארצי מנשיא המדינה מר רובי ריבלין
בוגר הכפר המתגורר בבית הבוגרים מרו טפארו השתתף באולימפיאדת ריו בריצת מרתון 

Æוהשיג את ההישג השני בהיסטוריה של רצי המרתון בישראל

•

 •

 •

 •

  •
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ברכות
Æהילה חן ציון מנהלת היחידה הטיפולית עם הצטרפותה להנהלת הכפר ßברכות לגב

Æברכות למר ארז שעיוביץ עם כניסתו לתפקיד מפקח הפנימייה¨ ומשקיף בוועד מנהל
Æאסתי באואר עם כניסתה לתפקיד מפקחת הרווחה בכפר ßברכות לגב

תודות
תודות מיוחדות למר רפי יוספזון על הובלת הקשר וגיוס התרומות בשיתוף עם עמותת ¢יעלים¢ 

Æמראשון לציון¨ וברכות לחניך בן העדה האתיופית גל גוונגול על קבלת רישיון הטייס האזרחי
Æתודות לבלה וצבי ארז על המשך התמיכה והתרומה לבית פנימיית היום

תודות למשפחת רזין על התרומה למערכת המצלמות בכפר¨ ועל גיוס המשאבים לשיפוץ אולם 
Æהספורט

Æתודות לקרן ויינברג על תמיכתם בשיפוץ אולם הספורט
Æתודות למר חיים סבן על תמיכתו המתמשכת במרכז המוסיקה

חנוכת פנימיית יום

מדברי ד¢ר אילנה טישלר¨ מנהלת הכפר בפני משתתפי אספת העמותה
שהתקיימה יוני ∂±∞≥

אילנה ברכה את הנוכחים וציינה כי הכפר מתחיל להיערך לקראת  יובל ה∞π בחג  השבועות  
בשנה הבאהÆ תנופת ההתחדשות והשדרוג בכפר נמשכת¨ ביוזמה ובתרומה של צבי ובלה ארז 
תחנך בקרוב פנימיית יוםÆ כמו כן בתרומה של משפחת פרס משפצים מבנה שישמש כיחדה 

                                                                 Æנפשית לחניכים נזקקים Ø טיפולית
קבוצת חניכים זכתה בפרס על מחקר לשיפור איכות המים¨ מיזם פרא≠רפואי במסגרת בית חולים 
                                                                                                                              Æבלינסון

יוצאי אתיופיה בעלי הישגים  יש הצלחות רבות בריצות הארוכות ע¢י חניכים  בתחום הספורט 
                                        Æודוßחניך זכה לאחרונה באליפות הארץ בג Æברמה הארצית

המצב הכלכלי של הכפר השתפר בעקבות תהליך של התייעלות  ושיפור  בתחום גיוס תרומות 
Æבקרוב עתידים להגיע לכפר חניכים עולים מאוקראינה Æמחברות מסחריות שונות



≤μ

≥Æ≤ רשמים מערב הצלחות  בחינוך בכפר  הנוער  בן≠שמן
שנערך ב≠± לינואר  ∂±∞≥

ד¢ר דוד בן≠נתן

את הסיור ערכו לנו מנהלת הכפר ד¢ר אילנה טישלר ומנהלת התיכון ד¢ר אושרה אלפסיÆ התוכנית 
 ¨ßט ßח ßהייתה מפורטת ועשירה מבחינת הנושאים וכללה את תלמידי חטיבת הביניים∫ כיתות ז
שהציגו נושאים במתמטיקה משחקי חשבון¨ בהיסטוריה¨ תקופת הנאורות¨ העשרה אינסטרומנטלית 
  Æובגיאוגרפיה≠יוצאים מן הגבולות¨ הצגת נושא הגבולות באמצעות  פרויקט צילום של התלמידים
בבנין   Æואנגלית פסיכולוגיה¨  הספרות¨  בתחום  נושאים  הציגו  וי¢א  י‘  כיתות  העליונה¨  בחטיבה 
המעבדות הועלו מגוון נושאים כמו פעפוע מבוקר של אוזון  והשפעתו על מי השתייה¨ מחלות 
והדבשÆ כאן  ונושא הדבורה  וחלקיו  הנגרמות  מחוסר אנזימים¨ מערכת הנשימה באדם¨ התא 
המקום לציין  שחשיבות הדבורים היא לא רק ביצור הדבש¨ אלא כאחד המאביקים החשובים 
בשמירת הביטחון התזונתי שלנוÆ  דו¢ח מטעם האו¢ם¨ שפורסם בחודש פברואר ∂±∞≥¨ מתריע 
כי μ∑  אחוז מגדולי המזון בעולם תלויים בהאבקה ע¢י  בעלי  חיים כמו  דבורים  ופרפרים  שרבים 
מהם בסכנת הכחדה בעיקר בשל השימוש בחומרי הדברהÆ מספר המאביקים הולך ופוחת לעומת¨ 
זאת ב≠∞μ השנים האחרונות  היה גידול של ∞∞≤ אחוז בכמות התוצר החקלאי התלוי בפעילות 

Æהמאביקים האלה
בחדר התיאטרון  הוצגו ארבע סצנות העוסקות  בנושאים מחיי היומיום שהתלמידים בחרו כתבו 
והציגו∫ גזענות¨ הטרדה מינית¨  מוסר ובריונות ברשתÆ בחדר כיתות י¢א¨ בנושא ספרות¨ הועלתה 
הצגת הדרמה ¢ביבר הזכוכית¢ של המחזאי האמריקאי טנסי ויליאמס שהועלתה לראשונה בשנת 

Æהרקע למחזה היה תקופת השפל הכלכלי בארה¢ב Æ±π¥μ
כיתה ח≠≤¨ בנושא היסטוריה  עסקו  התלמידים בתקופת הנאורות או ההשכלה שסיסמתה∫

  ¢Æהעז לדעת¨ אזור אומץ להשתמש בשכלך שלך¢
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תקופת הנאורות התחילה במאות ∏±≠∂±¨ מוביליה היו הוגי דעות ופילוסופים שהטיפו שהאדם 
צריך לרכוש ידע¨ לפתח סקרנות ולא להיכנע לשליט ולכנסיה שלא אפשרו חשיבה עצמאית 
ושאלותÆ סיסמתם הייתה∫ ¢העז לדעת¨ אזור אומץ להשתמש בשכלך שלךÆ¢תקופת הנאורות 
השפיעה על ההתפתחות והמהפכה  המדעית וכן גרמה להתרחשותם של אירועים היסטוריים 
והמהפכה התעשייתיתÆ ההתפתחויות  כמו המהפכה הצרפתית¨ המהפכה האמריקאית  שונים 
הגדולות ופריצות הדרך התחוללו כאשר אנשים התחילו לשאול שאלות  על הקיום¨ צורות החיים¨ 
   Æעל היקום  ועל נכונות המידע שקיבלו מהכנסייה והשליט ולא לקבל את דבריהם  כתורה מסיני
בין הוגי הדעות של אותה תקופה¨ הפילוסוף רנה דקרט שהניח את היסוד החשיבתי לתפיסה 
המדעית¨ כתב ב≠±¥∂± ¢העז לדעת¨ אין לך על מי ל סמוך אלא על עצמך¢¨ פרנסיס בייקון  פרסם 
של  המתמאטיים  ¢העקרונות  את  כתב  ניוטון  ואייזיק  כוח  הוא  שידע  החדש¢  ¢הכלי  בספרו 

¢ÆÆהפילוסופיה  של הטבע
הנושאים שהעלו התלמידים היו רבים ומגוונים שהקיפו את כל נושאי הלימודיםÆ ההשתתפות  
בפרויקט כלשהו מציבה בפני הנערים אתגר והתנסות להציג בפני קהל  וכך גם לחזק את הביטחון  
העצמי שלהםÆ במהלך הסיור בכיתות השונות רואים את תוצאות ההשקעה של המורים ושל 
  Æ¢התלמידים וכמו שאמר בנימין פרנקלין∫ ¢אמור לי ואשכח¨ למד אותי ואזכור¨ שתף אותי ואלמד

Æוכך אכן היה בתצוגה המושקעת בערב ההצלחות
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≤Æ≤ חנוכת ¢בית סוניה¢
משפחת פרס ≠  כאב לצד נתינה

לזכרה של בכפר  הטיפולים  בית  לשיפוץ  לתרום  פרס  החליטה משפחת   ≤∞±∂ ינואר  בחודש 
גבß סוניה גלמן≠פרס ז¢לÆ נערך מפגש עם בני המשפחה¨ גבß ניצן חן ציון אדמוני תרמה תכנון 
מעל של  בעלות  השיפוץ  כל  את  מימנה  והמשפחה  הטיפולים¨  בית  לשיפוץ  אדריכלי 

Æאלף ש¢ח ≥∞∞
אירוע הפתיחה נקבע טנטטיבית ל≠∞≤ בספטמבר¨ אך לצערנו בתאריך זה נפגשנו בבית העלמין 

 Æבהר הרצל¨ ללוות את מר פרס היקר בדרכו האחרונה
משפחת פרס מלווה את הכפר מזה שנים רבות¨ ולכתו של מר פרס מאתנו הינו אבדה גדולה 

Æלמדינת ישראל ולעולם כולו
היה לי הכבוד להיפגש באופן אישי עם מר פרס ז¢ל הן בלשכתו בירושלים והן בכפרÆ שאלותיו 
תמיד עסקו בעתיד הכפר¨ בחדשנות¨ באתגרים עתידיים העומדים בפנינו¨ וכפי שרבים מאתנו חוו 
במפגש עם אדם דגול זה¨ נשארנו עם צוואה של הרבה שאלות ומשאלות המובילות לחשיבה 

Æאחרת
הבית ע¢ש סוניה גלמן≠פרס ז¢ל שופץ והפתיחה החגיגית נערכה ב≠μ≥ לנובמבר במעמד המשפחה¨ 
הוועד המנהל¨ הפיקוח וחברי כיתתה של סוניה ז¢ל בבן שמןÆ שמחה ועצב נשזרו זו בזו באירוע 

Æחנוכת בית סוניה
Æמשפחת פרס התחייבה להמשיך וללוות את הכפר כצוואת ההורים בחייהם

                                                                                                    ד¢ר אילנה טישלר
                                                                                                      מנהלת הכפר
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סוניה¨ כתבה פוסט בפייסבוק למחרת הטקס את הדברים הבאים∫    נכדתה של  מיקה אלמוג¨ 
בטקס צנוע ומקסים חנכנו ביום שישי האחרון ©μ≥ נובÆ ∂±∞≥® את ¢בית סוניה¢ בכפר הנוער בן 
שמןÆ במצוותה של סבתי אחד הבניינים בכפר שופץ והפך לבית טיפולי לילדי הכפר¨ עם חדרים 
נעימים שמתקיימים בהם טיפולים מכל הסוגים¨ מפסיכותראפיה ועד טיפול באמנותÆ הבית פעיל 

Æילדים עשר שעות ביום ±μ∞ מזה כמה חודשים וכבר עכשיו מטופלים בו
Æססה¨ השליחים והשליחות המבורכים ששלחת עושים מצוותך נאמנה

Æויחד אתם¨ אלה הידיים שלך שנוגעות¨ אוזנייך שמקשיבות¨ לבך שעוטף
Æהקמת עוד בית בישראל

חדר טיפולים בבית סוניה
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¥Æ≤  טקס חלוקת פרסי ¢אביב¢ ∂±∞≥ ≠ ההרצאה המרכזית
טקס פרסי ¢אביב¢ מתקיים מידי שנה ביוזמת העמותה בו מחולקות מלגות לחניכי 

Æהכפר על הצטיינותם בלימודים¨ העבודה במשק החקלאי ובחיי החברה
Æבשנת ∂±∞≥ חולקו ∞≥ פרסים

להלן עיקרי הרצאת האורח¨ ד¢ר איציק שי¨ המכון לארכיאולוגיה¨ אוניברסיטת אריאל

דעא¢ש והריסת אתרים ארכיאולוגים
ובסוריה אנו שומעים בתקשורת לא אחת על  במלחמה הנמשכת מזה קרוב לעשור בעיראק 
והרס אתרי  ידי ארגון המדינה האסלאמית ©דעא¢ש®Æ האלימות  תופעות של הרס עתיקות על 
מורשת שנוהג ארגון המדינה האסלאמית¨ משקפים נאמנה את תפיסת העולם של הארגוןÆ הדברים 
באו לידי ביטוי בהצהרה שפרסם דובר הארגון באפריל μ±∞≥∫ ¢נהרוס את יצירותיכם ואליליכם 
בכל מקום¨ והחוק האסלאמי ישלוט בארצותיכם¢Æ במקביל כידוע¨ הרסו אנשי הארגון כמה מאתרי 
הבירה ששימשו את האימפריה האשורית  ערי  כדוגמת  בעולם¨  וחפצי העתיקות המפורסמים 
באלף השני והראשון לפנה¢ס ©נינווה≠ המוכרת לנו מספרות המקראª ונימרוד® או נווה המדבר 
העתיק שבסוריה≠ תדמורÆ האזורים בהם מתנהלים מאבקי השליטה הטריטוריאליים של ארגון 
המדינה האסלאמית מוכרים בשם ¢מסופוטמיה¢ שפירושו ארץ בין הנהרותÆ הכוונה היא לשני 
הנהרות הפרת והחידקלÆ באזור זה התפתחו תרבויות חשובות מאוד בהיסטוריה האנושית הכוללות 
עמים כדוגמת השומרים ©שהיו עם ממוצא לא שמי והמציאו בין היתר  את כתב היתדות®¨ ואחריהם 
שלטו באזורים אלו האכדים¨ האשורים והבבליםÆ לעמים אלו היסטוריה ארוכה ועשירה ושרידים 
 Æברחבי עיראק וסוריה ±π≠למעשיהם ותרבויותיהם התגלו בחפירות ארכיאולוגיות החל מן המאה ה
אגב¨ בין הארכיאולוגים החשובים שעבדו בעיראק במחצית הראשונה של המאה העשרים¨ היה 
הארכיאולוג הבריטי מקס מלוואן שהיה נשוי לסופרת המפורסמת אגתה כריסטי¨ שהתלוותה 

 Æלבעלה לחפירות הארכיאולוגיות שניהל¨ והדבר ניכר בכתיבתה
האשורים חיו באזור של צפון≠עיראק של ימינוÆ עם זה היה אחד הגורמים הפוליטיים והתרבותיים 
החשובים ביותר במזרח הקדום כבר משלהי האלף השלישי לפנה¢סÆ במהלך כאלפיים שנה¨ 
מלכי אשור שלטו ©לפרקים® באזורים שונים¨ ובשיאה במאה השביעית לפנה¢ס בימי המלכים 
וכבשה גם אותהÆ בזווית ישראלית אנו  זו עד למצרים  ואשורבניפל הגיעה אימפריה  אסרחדון 
יכולים לציין¨ כי האשורים היו אלו שהחריבו והגלו את הממלכה הצפונית ממלכת ישראל ©¢עשרת 
השבטים¢® בשנת ∞≥∑ לפנה¢סÆ בשנת ±∞∑ לפנה¢ס ערך סנחריב מלך אשור מסע עונשין נגד 
חזקיהו מלך יהודה שמרד בו והרס חלק ניכר מערי השפלה כולל החרבתה של העיר השנייה 
בחשיבותה בממלכה≠ לכישÆ העדות לחורבן זה מובאת במקרא ©למשל מלכים בß יח≠יטª ישעיה 
וממצאים  ובכתובות  בלכיש  וכמובן  השפלה  באזור  רבים  באתרים  הארכיאולוגי  בממצא  לו®¨ 
שמקורם בחפירות באשורÆ חלק ממלכי אשור הקימו ערי בירה חדשות ובחפירות הארכיאולוגיות 
שנערכו בערים אלו נחשפו מימדי העושר ושרידי התרבות האשורית מתקופות אלוÆ בין היתר¨ 
בארמון של סנחריב באושר בחדר הכס התגלו תבליטים על הקירות המתארים את המצור וכיבוש 
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העיר לכיש מידי חזקיהו והולכת שבויים וביזה מהעיר אל אשורÆ תבליטים אלו נלקחו לפני כמאה 
Æשנה על ידי הבריטים ומוצגים כיום במוזיאון הבריטי

øמיהו דעא¢ש
ארגון המדינה האסלאמית צמח מארגונים אסלאמיים פונדמנטליסטים שהוקמו בסוף המאה 
 Æהקודמת וצברו כוח¨ ניסיון ופעילים בעקבות מלחמת המפרץ וכניסת הכוחות האמריקאים לעיראק
 Æבראש הארגון עומד אבו בכר אל בגדדי שהכתיר עצמו כ¢חליף¢ שמשמעו המחליף של מוחמד
הארגון פועל בעיקר בסוריה ובעיראק¨ אך יש לו שלוחות וקשרים עם ארגוני טרור נוספים בסיני¨ 
מצרים¨ לוב¨ ניגריה¨ אפגניסטן אירופה ועודÆ עפ¢י הערכות שונות¨ מונה הארגון כ≠∞∞∞¨∞≤ חיילים 
ובאזורים תחת שליטתו חיים מיליוני אזרחים עיראקים וסוריםÆ המקורות הכספיים של הארגון 
מתבססים על נפט וגז טבעי ©שנמצאים באזורי השליטה של דעא¢ש®ª מיסוי ©מס גולגולת הנהוג 
במסורת האסלאם®ª מיסוי מהברחות ©כול עתיקות¨ ועל כך נראה עוד למטה®ª חטיפה ודרישות 

 Æתרומות וחקלאות ªכופר
כבר בראשית פעילותו פגע הארגון באתרי מורשת תרבותÆ אולם החל מפברואר μ±∞≥ השכיחות 
של מעשי ונדליזם כנגד אתרים אלו עלתהÆ פעולות אלו¨ הינם חלק מתפיסה גזענית¨ ומטרתם 
מחיקת מורשת התרבות והזהות של התושבים המקומיים או כל גורם אחר שאינו מזדהה לחלוטין 
עם הפרשנות המוסלמית הקיצונית של ארגון המדינה האסלאמיתÆ הארגון שם לו כאחת המטרות¨ 
המערבי  העולם  של  הבסיס  למעשה  שהינן  הקדומות¨  המסופוטמיות  התרבויות  את  להשמיד 

 Æוהמזרח התיכון בימינו
  Icon היווני  במונח  מקורה  זו  מילה   Æאיקונוקלזם הינה  זו  אידיאולוגיה  למימוש  הדרכים  אחת 
שפירושו תמונה ובימי הביניים שימש בעיקר לתמונות דתיותÆ איקונוקלזם אם כך מתייחס להרס 
זה  מסוג  וונדילזם  של  רבים  אירועים  מכירים  אנו  ההיסטוריה  לאורך   Æקודש חפצי  או  תמונות 
וממניעים דתיים דומים¨ אך ההבדל העיקרי מהתופעה הנוכחית היא המדיה החברתיתÆ ארגון 
האלימים  מעשיו  ותיעוד  תורתו  להפצת  זו  במדיה  נרחב  שימוש  עושה  האסלאמית  המדינה 
וידאו שהתפרסם ברשתות החברתיות נראה חבר ארגון אומר  והאכזרייםÆ כך למשל¨ בסרטון 
 Æ¢למצלמה כי ¢בכל מקום שהארגון יכבוש אנו נסיר את סמלי ריבוי האלים ונפיץ את המונותיאיזם
האמונה כי יש להשמיד צלמי אלוהיות הינה חלק חשוב מהשקפת העולם הגßיהדאיסטיתÆ בין 
השאר היא נסמכת על הקוראן המזכיר כי מוחמד הרס פסלים וכמו כן גם על הדיבר השני מעשרת 

Æ®≤ ¨ה¢ ©שמות כÀ Àל תְּמ)נ ÀיÆ ¿א תַעשה לך פֶסֶל¨ וְכ הדיברות ¢¿א יִהְיֶה לך אֱלֹוהִים אֲחֵרִים עַל פÀּנ
לכן¨ הפיץ ארגון המדינה האסלאמית סרטונים שונים בהם נראים לוחמיו הורסים ומשמידים פסלים 
עתיקים הן במוזיאונים והן באתרים ארכיאולוגייםÆ יתירה מזו¨ במהלך אוגוסט μ±∞≥ הרסו לוחמי 
 Æהארגון שניים מן המקדשים העתיקים והחשובים ביותר בעיר העתיקה תדמור שבמדבר הסורי
להריסת העתיקות ואתרי מורשת אחרים ©כנסיות¨ קבר יונה הנביא המקודש גם למוסלמים¨ אתרי 
בין הקבוצות  פרימת הקשר  והיא  נוספת¨  יש מטרה   ®ßוכדו שיעים  או  כורדים  ליזידים¨  קדושה 
האתניות הללו לארצםÆ הארגון לא הסתפק בהריסת פסלים עתיקים¨ אלא גם אנדרטאות¨ כתובות 
ואפילו שריפת ספרים בעיר מוסולÆ כל דבר שאינו עולה בקנה אחד עם תפיסת עולמו של הארגון 
בכל  המטרה   Æוחפצים מקומות  לאנשים¨  נכון  זה  להיעלם¨  דינו  אחת  האסלאם  מהו  ובהבנתו 
האירועים הללו היא אחת ודעא¢ש מכוון גם הוא לאותה תוצאה∫ לא רק פגיעה באלו שחושבים 
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אחרת ממנו אלא גם פגיעה באתרי מורשת התרבות שלהםÆ בכך למעשה הוא מנתק אותם מן 
האזור והמורשת התרבותית והקשר של אוכלוסיות אלו לארצם נחלשÆ מציאות חדשה נולדת 
באזור¨ לא רק שהאוכלוסייה איננה קיימת ©כי האנשים נרצחו או נמלטו®¨ גם אתרי המורשת שלה 

Æאינם
לחפצי העתיקות יש שימוש נוסף ≠ הכנסה כספיתÆ ישנם ממצאים קטנים שגודלם לא עולה על 
סנטימטרים בודדים ©כדוגמת חותמות או טבעות ותכשיטים® ומחירם בשוק העתיקות יכול להגיע 
למאות אלפי דולריםÆ לכן¨ בעוד הפסלים הגדולים ואייקונים אחרים נהרסים¨ חפצים קטנים מוצאים 

 ÆÆדרכם אל שוק העתיקות ובאמצעות מסחר זה נכנס כסף רב לקופת הארגון
נראה אם כך כי אתרי העתיקות הפכו למטרה לפעילות של הרס וונדליזם מצד ארגון המדינה 
המורשת  וניתוק  מחד  זרות  אלוהיות  הרס  היא  הראשונה   Æעיקריות סיבות  משתי  האסלאמית 
התרבותית של אוכלוסיות שאינן מזדהות לחלוטין עם תפיסת העולם המוסלמית≠קיצונית של 

 Æהסיבה השנייה היא הכנסה כספית Æהארגון
מתוך מטרה להיאבק בהרס העתיקות באתרי מורשת תרבות עולמית התגבשו שיתופי פעולה 
רבים ברחבי העולם¨ חלקם בחסות האו¢ם¨ ממשלות מערביות וארגונים שוניםÆ המאבק נעשה 
בדרכים רבות ומגוונותÆ ראשית ≠ בהפצת המידע בעולםÆ ככל שייוודע בעולם היקף הנזק והמניעים 
להרס העתיקות¨ כך דעת הקהל העולמית תתמוך בפעולות השונות במאבקÆ שנית¨ תיעוד הרס 
גם באמצעות  לווין® אך  ©למשל תצלומי  גם באמצעים טכנולוגיים  זה נעשה  העתיקותÆ תיעוד 
אנשים מהשטח שמסתכנים בחייהםÆ תיעוד זה מאפשר לארגונים שונים ברחבי העולם לנסות 
ולשחזר באמצעים דיגיטליים מתקדמים את אותם אתרי עתיקות¨ כך שלפחות הדמיות או צילומים 
יוכלו לשמש בעתיד את עולם המחקר ואת מורשת התרבות של האזורים שנפגעו במהלך המאבק 
ארוך השנים בארגון המדינה האסלאמיתÆ חשיבות רבה נודעת למאבק בסחר העתיקותÆ ככל 
שנצמצם את היקף המסחר בעתיקות כך יעשה הדבר משתלם פחות¨ ולכן לא יתקיימו חפירות 
שוד באתרי העתיקות השוניםÆ אמנם זה לא יפתור את הפגיעה בפסלים¨ אבל זה בהחלט יקטין 
משמעותית את הנזק הנגרם מדי יום לעשרות רבות של אתרי עתיקותÆ רוב אספני העתיקות הם 
כמובן אנשים בעלי ממון רב מן העולם המערבי אשר מוכנים לשלם סכומים גבוהים מאוד עבור 
חפץÆ גם כאן¨ הגברת המודעות בציבור ובעקבותיה לחץ ציבורי לצד אכיפת חוק אגרסיבית יכולים 

 Æלצמצם את היקף התופעה
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שער ¥ ≠ זיכרונות מבן שמן

 ±Æ¥ כפר הנוער בן שמן שינה את חיי 
יהודה ©אשנפלד® גולן

 Æנעצר אוטובוס של אגד בכניסה למחנה המעצר עתלית ±π¥∂ בשעות הבוקר¨ בתחילת ספטמבר
מהאוטובוס ירד אדם משונה במבנה גופוÆ אחר כך למדנו כי שמו יעקבסוןÆ שער המחנה  נפתח 
לנו אחרי ≤ חודשי מעצרÆ אנחנו¨ קבוצה של ≤± ילדים¨ בנים ובנות¨ ניצולי שואה מהונגריה¨ נתבקשנו 
לעלות לאוטובוסÆ לכל אחד מאתנו הייה צרור קטן  שבו כל רכושנוÆ האיש המשונה הבלתי מוכר¨ 
הסביר כי הוא בא לקחת אותנו לביתנו החדש בבן שמןÆ הוא דיבר עברית ואנחנו לא הבנו כלום 
מדבריוÆ אבל מה זה משנה לאן הוא לוקח אותנוÆ כל מקום יהיה טוב יותר ממחנה המעצרÆ אחרי 
נסיעה  מרתקת של כמה שעות¨ ההכרות הראשונה שלנו עם ארצנו¨ ארץ ישראל¨ הגענו לכפר 

 Æבתים קטנים עם גגות רעפים אדומים¨ גינות נוי ועצים בכל מקום Æמדהים ביופיו
קבלת הפנים הייתה מדהימה לא פחותÆ באולם גדול¨ חדר האוכל של היום¨ שולחנות ערוכים עם 
כל טוב¨ תזמורת ילדים מנגנת ומקהלת ילדים שרה לנוÆ הגענו לגן העדןÆהאמת שנראנו כל כך 
ומכונסים  שקטים  המשונים  בבגדנו  אנחנו  עוד  וצוהלים¨  שזופים  שמסביבנו¨  מהילדים  שונים 
בעצמנוÆלמחרת בבוקר הובילו אותנו למחסן בגדיםÆ קבלנו את כל פרטי הלבוש שאפשר לעלות 
על הדעתÆ היה חשש כבד בליביÆ מי הולך לשלם בשביל כל זהø בחיים שלי לא קבלתי דבר¨ פרט 
ממשפחתי¨ שלא הייתי צריך לתת תמורהÆהסבירו לנו את סדרי החיים בכפרÆ חצי יום עבודה וחצי 
יום לימודיםÆ נתבקשנו לבחור איפה אנחנו רוצים לעבודÆ אפשרו לכל אחד מאתנו לעבוד כמה 
ימים בענפי המשק השונים עד שמצאנו את המועדף על כל אחד מאתנוÆ לא אשכח את היום 
 Æהפרדס היה לא רחוק ממקווה ישראל ונסענו לשם בבוקר במשאית Æהראשון שלי לעבודה בפרדס
מנהל הפרדס היה שלום¨ תימניÆ זה פעם הראשונה בחיים שלי שראיתי יהודי כהה עורÆ אפילו לא 
ידעתי שקיימים יהודים כאלהÆ כאשר שלום שמע מי אני ומאיפה אני בא¨ שאל אותי מתי אכלתי 
תפוח זהב בפעם האחרונהÆ באמצעות מתרגם כמובן¨ הסברתי שבגלל המלחמה לא ראיתי פרי 
הדר שנים רבותÆ שלום הוביל אותי לעץÆ קטף תפוז ולימד אותי איך מקלפים עם אולרÆ טעם 

  Æהתפוז הזה יישאר איתי עד סוף חיי
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החיים שלי בכפר היו שונים לחלוטין מחיי בהונגריה מכל הבחינותÆ השפה¨ הלבוש¨ האוכל¨ תרבות 
 Æההתנהגות¨  מה חשוב ומה טפל¨ מה הם הערכים החשובים ואיזה התנהגות פסולה ולא רצויה
מעשים מקובלים בגולה בחוגי היהודים במזרח אירופה¨ פתאום נהפכו לשליליים ובמקומם ראיתי 
דפוסי התנהגות חדשיםÆ לחלק מחבריי היו פה ושם קשייםÆ אני אימצתי את דפוסי ההתנהגות 
החדשים בהתלהבותÆ כל זה קרה ללא כפייה או לחציםÆ  חיי היום יום בקבוצה ובעבודה¨ יחד עם 
 Æילידי הארץ וחניכים אחרים שהגיעו לפנינו והצליחו כבר להסתגל¨ השפיעו את השפעתם המבורכת
אחרי זמן קצר הגעתי למסקנה שאם אני רוצה להתאקלם חברתית מהר¨ עלי להתנתק מחברי 
איתם הגעתי ביחדÆ הייתה זאת החלטה קשהÆ  החבורה הזאת איתם יחד עליתי לארץ¨ הם היו 
חברי¨ ומשפחתי גם יחדÆ אהבתי את כולם כאחיםÆ יעקבסון קרא לי לשיחהÆ כדרכו¨ לא במשרד 
אלה תחת העץ המפורסם בחצר הגדולה סביב שולחן העץ והספסלÆ  כוונתו הייתה לתת לשיחה 
אופי של שני חברים משוחחיםÆ זה היה יעקבסון במיטבוÆ קיבל את בקשתי והצטרפתי לקבוצה ג 

 Æיחד עם חברי הקרוב יצחק לינדנשטיין ז¢ל
כאשר בסוף ∑¥π± פינו את הצעירים מהכפר המוקף אויבים¨ הייתי צריך להתפנות כי הייתי רק 
בן ∂±Æ סירבתי ונשארתי להגן על הכפר כי הרגשתי וחשבתי שזה הדבר הנכון לעשותÆ מאז במשך 
≥≤  שנים לבשתי את מדי צהלÆ  כפר הנוער בן שמן¨ המוסד¨ כל מחנכיו וחבריי איתם חייתי שם 
שינו את חייÆ הפכו אותי מילד גלותי לישראליÆ אני גאה מאד בשינוי הזהÆ השנתיים שביליתי בכפר 
הם ללא ספק היפים ביותר והמשמעותיים ביותר בחייÆ השנתיים האלה במידה רבה עצבו את 

Æתודה רבה לכולם Æאישיותי

חניכים עוסקים בביצורים בתקופת המצור בכפר



≥¥

≥Æ¥ סיפורו של המחזור הנעלם
±π¥π≠μ≤ מחזור

בחודשים מאי ≠ יוני π¥π± הגיעו לכפר הנוער בן שמן שתי קבוצות של נוער עולה מבולגריה¨ 
חלקם הישר מבתי העולים בהם קלטו את העולים המגיעים ארצהÆ במקום  שהו באותו זמן רק 
אחדים מבוגרי המחזור האחרון¨ ששרתו במסגרת ה¢הגנה¢ ובלמו את ניסיונות הכיבוש של הערבים  

Æבמהלך כל תקופת המצור
שתי הקבוצות מנו כארבעים חניכים כל אחת¨ בגילאי ∂±≠¥±¨ כשקבוצה אß הייתה ב¢השומר 
הצעיר¢¨ ואילו קבוצה בß הייתה ב¢נוער העובד¢¨ בהתאמה להשתייכותם התנועתית של המדריכים 

Æבקבוצות
במהלך השנה הראשונה הצטרפו לחברת הנוער ≠ בהתחלה יחידים  ובמשך הזמן בקבוצות יותר 

 Æßג Æגדולות ≠ בני נוער עולים ממקומות שונים בעולם¨ וכך נוצרה קבוצה נוספת¨ קב
בסיום השנה הראשונה עזבו את הכפר כמה חניכים¨ בעיקר בין הבנים הבוגרים יותר¨ שנאלצו 
יחסית מקצוע מפרנסÆ הקבוצות  בזמן קצר  או לרכוש  לעזור בפרנסת המשפחה¨  כדי  לעבוד 
המשיכו להתקיים כיחידות אורגניות¨ אם כי צורפו להן חניכים חדשיםÆ בסיום השנה השנייה עזבו 
רבים מן החניכים את הכפר¨ מי לעבודה ומי ללימודי המשך¨ ונשארה לשנה השלישית קבוצה 
קטנה יחסית של חניכים¨ שהשתלבו בקבוצות החניכים¨ שחזרו לבן שמן מה ¢גלות¢ בכפר הנוער 
¢נעורים¢ כפר ויתקין¨ אליו פונו במהלך מלחמת העצמאות מפני סכנות המצורÆ יחד איתם חזרו 

 Æרבים מן המחנכים הוותיקים¨ אימהות הבית ומרכזי הענפים החקלאיים במשק
במשך השנים ביקרו בבן שמן חניכים מהמחזור של ∞π¥π≠±πμ±¨ מקבוצות ¢הבולגרים¢¨ ארגנו 
  Æמפגש של חניכים¨ ניסו ליצור קשר עם עמותת הבוגרים¨ ואף  השתתפו בכנס כללי של בוגרים
נעשה ניסיון לבדוק איזה תיעוד קיים בארכיון של הכפר על  המחזור הזהÆ  הסתבר שאין בנמצא 
מסמכים או תעודות על השנים האלה בשום מקום¨ חוץ מאזכור ביומנו האישי של ד¢ר יעקבסון¨ 
בו מצוינת עובדת בואם של החניכים העולים מבולגריה לכפרÆ ההסבר לעובדה זאת קשור באובדן 

 Æהמסמכים  מהשנים האלה בשריפה¨ שהשמידה את הארכיון
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חניכים לשעבר¨ השייכים למחזור ה¢נעלם¢¨ שרוצים לתקן את העוול ההיסטורי¨ החליטו לאסוף 
כל סוג של פריטים¨ כמסמכים¨ עדויות¨ תמונות וסיפורים של בוגרים מהשנים ההן¨ על מנת לשחזר 
את מה שהתרחש בבן שמן באותה תקופה מיוחדת¨  עם בני המחזור הראשון שהגיעו אל הכפר 

       Æאחרי הסרת המצור
עדיין ניכרו הסימנים של המצורÆ תרמילי כדורים היו מפוזרים בכל מקום¨ היו חלקים  בהגיענו לכפר̈ 
גדולים של שטח הכפר¨ שלא הוכשרו למגורים ולפעילות של החניכיםÆ בחודשים הראשונים לא 
פעלו חדר האוכל הגדול¨ הבריכה¨ חדר המוזיקה¨ המכבסה¨ וחיי החניכים התנהלו מסביב לשני 

 Æבנייני המגורים ששופצו
למרות זאת התנהלו הפעילויות של סדר היום כסדרם∫ העבודה  ≠ שבחודשים הראשונים הייתה 
קשורה לשיקום ענפי המשק ושטחי הפעילות של החניכיםª  הלימודים ≠ שהתנהלו בבניין  קרוב 
למגורים¨ ולא בבניין בית הספר בחצר הישנהª הפעילות החברתית  נעשתה בחדר האוכל של 

Æהקבוצה¨ שהיה מקום המפגש לכל מטרה
בסגל החינוכי בחודשים הראשונים היו מטפלות¨ מדריכים ומוריםÆ אם הבית הבכירה הייתה אסתר 
גוטמןÆ בקבוצה בß הייתה בחודשים הראשונים מטפלת צעירה בשם רינה¨ שהיא עצמה עלתה 
מבולגריה שנים ספורות לפני החניכים¨ וגדלה בהתיישבות העובדתÆ היא עזבה לאחר כמה חודשים¨ 

 Æואחריה באה סימה¨ שהייתה אתנו שנתיים
למדריכה האגדית של קבוצה אß¨ לוטי¨ גם היא מבולגריה¨ מטעם ¢השומר הצעיר¢¨ הייתה השפעה 
חינוכית גדולה¨ והחניכים היו כרוכים אחריה במהלך כל תקופת עבודתהÆ אחרי עזיבתה בשל 
נישואיה הגיע אלינו זאב בורנשטיין מקיבוץ גבולותÆ המדריך של קבוצה בß¨ יוסף¨ מטעם ¢הנוער 

Æהעובד¢ היה אתנו בחודשים הראשונים
המורה הראשון שלנו¨ שעליו הוטלה המשימה ללמד אותנו עברית¨ היה המורה גדÆ הוא היה איש 
צעיר¨ סטודנט לשעבר באוניברסיטה העברית בירושלים¨ שנשלח עם קבוצת סטודנטים לישוב 
 Æהיהודי בעיר העתיקה במסווה של סיור לימודי¨ על מנת לחזק את ההגנה על המקום והתושבים
במהלך הקרבות¨ לאחר  שנכבשה העיר העתיקה על ידי הלגיון הירדני¨ הלכו כל התושבים היהודים 
ויחד אתם גם קבוצת הסטודנטיםÆ גד שוחרר עם כל יתר  למחנה שבויים בעיר מפרק בירדן¨ 
השבויים בתום מלחמת העצמאות¨ והגיע אלינו זמן קצר לאחר שחרורוÆ הוא היה מורה מסור 
ונחוש בדעתו להפוך אותנו תוך זמן קצר לדוברי עבריתÆ זכור לי מקרה¨ שמעיד על מסירותו של 
גדÆ בניסיון להסביר את הבניין התפעל¨ הוא טרח ללמוד את צורת ה¢התפעל¢ בבולגרית¨ ולא 
נרתע מהגישה המשועשעת של החניכים למבטא הזר שלו¨  בנסותו לבטא את הפעלים הבולגריים 

Æלהבהרת הנושא בעברית
שנת הלימודים החדשה ∞π¥π≠±πμ± הביאה אתה שינויים רביםÆ התחלפו מטפלות¨ מדריכים 
ומוריםÆ ללימודי העברית נוספו מקצועות לימוד נוספיםÆ ענפי המשק הופעלו בהדרגהÆ הפעילות 

Æהחינוכית בקבוצות הייתה אינטנסיבית למדי¨ והפעילות התרבותית פרחה במלוא העוצמה
לימודי הביולוגיה   Æהנוער גם מרכז חברת  על הלימודים העבריים הופקד אברי באב¢ד¨ שהיה 
ועוזרו הנאמן  התנהלו בחדר הטבע¨ שרק החל להשתקם בידיו האמונות של המורה אליעזר¨ 
החניך משה מקבוצה בÆß לימודי המתמטיקה הופקדו בידי מורה למתמטיקה בתיכון¨ שבא פעמיים 
בשבוע מלוד בשעות אחר הצהרייםÆ הכינוי של המורה בפינו היה ¢חשבונצßו¢¨ ולא פעם התקצרו 
ביוזמת  ¢מסתוריות¢  שעורי החשבון בעיקר בחורף¨ כשמחשיך מוקדם¨ בשל הפסקות חשמל 
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חניכים שובביםÆ לימודי החקלאות היו בידיו של מרכז גן הירק וייס¨ שלימד את נושא גן הירק¨ אבל 
Æמידי פעם התייחס גם לתחומים נוספים

בין יתר הפעילויות הייתה גם פעילות גדנ¢עÆ מדריך בשם וילי¨ חייל לשעבר¨  היה מגיע אלינו פעם 
בשבוע ¨ ועורך אימונים של כושר גופני ומיומנויות אחרותÆ זכורות לי במיוחד הריצות הארוכות ≠ 
מהיציאה מהכפר לאורך הכביש¨ עד מבואות יער בן שמן ומעבר לשם¨ כשלושה קילומטר כל 
פעםÆ זכורים לי היטב השיעורים בשימוש ב¢קפפ¢¨ מקל קצר לבנותÆ שוילי הנהיג¨ החל בבחירת 
העץ המתאים לייצור האלה¨ דרך הדרכה בייצורה¨ אימונים בשימוש בה ועד לאימון מיוחד בקבוצה 
להגנה על פרט אחד בלתי חמוש מפני תוקף ישיר באלה עליוÆ ואם בענייני ביטחון עסקינן¨  האיש 
שהיה הכי מזוהה בעינינו עם ענייני הביטחון של הכפר בתקופה זו היה רכז הביטחון סדובסקי¨ 

שדאג להציב לנו גבולות¨ ולשמור ש¢לא נעלה על איזה מוקש ישן¢ חס וחלילה°  
בפעילות התרבותית היו מעורבים בראש ובראשונה המורה האגדי למוזיקה חנן אייזנשטט בעזרת 
 Æאנחנו הבאנו אתנו מבולגריה מסורת של שירה¨ שחנן מאד השתדל לשמור ולטפח Æרעייתו אגנס
גם המוזיקה הקלאסית לא הייתה זרה לנוÆ היו חניכים שלמדו לנגן מוזיקה קלאסית עוד לפני 

Æעלייתם ארצה¨ וחלקם קיבלו אפשרות להמשיך את לימודיהם בבן שמן
תחום נוסף בו הייתה פעילות תרבותית ערה היה תחום דרמהÆ אחת ההצגות הראשונות שהועלתה 
על הבמה בביצוע החניכים¨ הייתה המחזה ¢החמור וצלו¢ של המחזאי סמי גרונמן בבימויו של 

Æהבמאי וולף¨  אשר ניהל בעצם פעילות לימודית של חוג למשחק¨ תוך כדי הבימוי
 Æעזבו חניכים רבים¨ בעיקר הבוגרים יותר¨  משתי הקבוצות את הכפר ±π¥π≠±πμ∞ בסיום שנה¢ל
חלקם הגדול הלך לעבוד¨ על מנת לעזור בפרנסת משפחותיהםÆ אחרים למדו מקצוע טכני כלשהו¨ 
שאפשר השתלבות מהירה בעבודהÆ רק מעטים המשיכו בלימודים סדירים בבי¢ס תיכון¨ ואח¢כ 
גם בלימודים אקדמיים¨ למרות שרובם ≠ לו ניתנה להם ההזדמנות ≠ היו מסוגלים להצליח בלי 

Æשום קושי במשימה
בראשית שנה¢ל ±πμ∞≠±πμ± החניכים שנותרו משתי הקבוצות¨ התאחדו לקבוצה אחתÆ נוספו 
חניכים מעטים¨ עולים מארצות שונות ≠ חניכה אחת מרומניה¨ שני חניכים מדרום אמריקה ©אחד 
 Æמקולומביה ואחד≠מאורוגוואי®¨ אח ואחות שהגיעו בדרך לא דרך מברית המועצות¨ וחניך ממצרים
המטפלת שלנו הייתה סימה¨ המדריך התנועתי היה זאב בורנשטייןÆ מקומו של בית הספר נקבע 
במבנה בחצר הישנה בקומה השנייהÆ הצטרפו מורים חדשים∫ שמעון פרידמן המורה לפיסיקה¨ 

 Æאהוד ≠ המורה לבוטניקה¨ טוביה כהן ≠ למקצועות העבריים
נפתחה הבריכה לרחצת החניכיםÆ בענפי המשק הייתה התקדמות משמעותיתÆ הענף הראשון 
הזכור לי עוד מן השנה הראשונה¨ היה פרדס בן שמן ליד צריפין¨ בהדרכת שלוםÆ גן הירק היה 
 Æבפלחה עבדו הבנים הקשוחים¨ בהדרכתו של פוטש Æענף חשוב ורב חניכים בהדרכתו של וייס
במהלך השנה חזר לבן שמן עדר הכבשים¨ וחניכים עבדו בדיר בהדרכתו של פנחסÆ שטחי המרעה 
היו יחסית רחוקים¨ בעקר מעבר ליער בן שמן¨ בגבעות הקרובות לגבול הבלתי מסומן עם ממלכת 
ירדןÆ נקודת הציון העיקרית הייתה ¢דיר אבו סלאמה¢¨ בית שייח הרוס למחצה מאימוני חיל ההנדסה 
באזורÆ הזמן הקשה ביותר בעבודה בדיר הייתה עונת ההמלטותÆ אם כבשים המליטו בזמן שהותן 
במרעה¨ החניכים היו צריכים לעטות שק על הכתפיים¨ ולהעמיס את הטלה החדש ' השוקל לא 

 Æמעט ≠ על הגב¨ ולהביאו בשלום לדיר
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בחברת הנוער הייתה אז גם קבוצה גß¨ שתחילתה הייתה כבר בחניכים יחידים עולים מארצות צפון 
אפריקה¨ ובהמשך הצטרפה קבוצה גדולה של חניכים יוצאי תורכיה¨ ושנה אחרי כן≠ קבוצה גדולה 

Æשל חניכים יוצאי רומניה
בסיום השנתיים πμ± ≠ ±π¥π±¨ עזבו רבים מחניכי קבוצה אß את הכפרÆ נותרה קבוצה לא גדולה 
שמן  לבן  שבו   ±πμ±≠±πμ≤ הלימודים  בשנת   Æהבולגרי הנוער  של  המקורי  מההרכב  חניכים  של 
מגלותם ב¢נעורים¢ כפר ויתקין כל החניכים והסגל החינוכי¨ שנשלח לשם בזמן המצור על הכפר 

 Æהגיעו חניכים צעירים מחברת הילדים¨ ויחד אתם אריה סימון הזכור לטוב Æבמלחמת העצמאות
את קבוצת החניכים שנותרו משתי קבוצות ה¢בולגרים¢ צרפו לקבוצה הבוגרת של החניכים ששבו 
לכפר¨ רובם חניכים ניצולי שואה שעלו ארצה עם ¢אקסודוס¢Æ  אם הבית הייתה דובה¨ המדריך 
התנועתי ≠ שמעון בקין מלהבות הבשןÆ לסגל המורים ולניהול חברת הנוער שב  יעקובסון¨ שלרבים 

Æמאתנו היה מורה לחיים¨ ודוגמה ומופת למחנך
החיים חזרו למסלולם¨ המורשת החינוכית תרבותית של בן שמן פרחה¨ האירועים המיוחדים שבו 
להתקיים כבעבר ©¢סעודה שלישית¢ בשבת בין הערביים¨ שחרית מוזיקלית בשבת בבוקר¨ חגיגות 
Æ®חג השבועות הידועות בכל הארץ¨ המחזות שהועלו על≠ידי החניכים בבימויו של ריכרד לוינזון ועוד

זו חורגת ממטרת המסמך הזה¨ שהיא לנסות ולהעלות בזיכרון את תולדותיו של  ואולם תקופה 
ה¢מחזור הנעלם¢¨ המחזור של בני הנוער שעלו ארצה מבולגריה בשנים ∞π¥π≠μ±¨ והגיעו ראשונים 
לכפר הנוער אחרי הסרת המצור בחודשים מאי≠יוני π¥π±¨ וזכר קיומם אבד אי שם בשריפת הארכיון 
Æואם הצלחנו לספר מקצת מן הסיפור של המחזור הזה¨ והיה זה שכרנו מכל עמלנו Æותהפוכות החיים

השתתפו במיזם∫
                                     ßב Æא¨ צביקה כהן¨  מוטקה צור ©מרסל פרחי®≠ קב Æקו®¨ יהודית אלימלך≠ קבßשמואליק לוי¨ יעקב דורון ©ג

רשמה∫ אסתר  ניאגו ¨ יולי ∂±∞≥  
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שער μ ≠ממרכז התיעוד ע“ש ריכרד לוינזון

±μÆ ארכיון בן שמן ≠ ארכיון מורשת ≠ תמונת מצב
סקר צבי ארז

בשנת  ∑ππ±  בן שמן הוכרה ע¢י המועצה הלאומית לשימור אתרים כאתר מורשת לתקומה לאומית 
לשימורÆ פה התחילה הציונות המעשית בה נעשו ניסיונות לייזום ומיסוד מפעלים ציוניים ראשוניים 
מאז קניית נחלת בן שמן ע¢י בנק אפ¢ק בשנת ¥∞π±∫ אתר שבו ייסד נחום וילבוש ב≠π∞μ± את בית 
החרושת לשמן  ¢עתיד¢ ≠ תיעוש מודרני ראשון בארץª בניית ¢החצר הפנימית¢ וייסוד ביה¢ס ¢קרית 
ספר¢ ≠ ביה¢ס הלאומי לעבודת האדמה ע¢י ישראל  בלקינד בשנת ∂∞ª±π מקום בו התחיל הייעור 
הלאומי ע¢י הקמת המשתלה לעצי זית לנטיעת יער הרצל בשנת ∏∞Æ±π ©עד היום קיימים בכפר 
שרידי עצי זית של אותן נטיעות®ª מקום בו הוקמה חווה חקלאית והתחיל מכון וולקני¨ אותה ניהל 
יצחק וולקנסקי ©Æ®±π∞π בה הוכשרו חלוצים רבים להכשרה חקלאית ובוצעו ניסיונות רבים לפיתוח 
 ®±π≤±© ובין היתר הגה את הרעיון של משק מעורב ממנו צמח מושב העובדים Æחקלאות מודרנית
מקום בו הגה וייסד בוריס שץ ©מייסד ¢בצלאל¢ בירושלים® את הכפר התעשייתי הראשון בשנת 
∞±π± עבור צורפים תימניים לעיסוק במלאכה עם משקי עזר חקלאיים ≠¢מושבת בצלאל¢Æ קבוצת 
עצמן  להכשיר  מנת  על  הפנימית¢  ב¢חצר  שהתה  פישמן≠מימון  עדה  בראשות  הפועלות  משק 
לעבודות חקלאיות ©∂≥Æ®±π בשנת ∑≥π± קיבל ד¢ר להמן את ¢החצר הפנימית¢ והאדמות סביבה 
והקים את כפר הנוער בן שמןÆ הכפר הוקם על פי חזונו¨ רעיונותיו¨ תפיסותיו ומשנתו החינוכית של 
ד¢ר להמן אשר היה הוגה דעות פרקטי ≠ איש עשייה ויוצר חינוכיÆ כפר הנער בן שמן היווה  מודל 

 Æלחיקוי והיה בעל השפעה מרכזית בעיצוב כפרי הנוער בארץ

  Æחומרים אודות האתרים הנ¢ל¨ בו נעשו כל ההתחלות¨ נמצאים בארכיון שלנו ומהווים נכסי מורשת
Æרוב החומר הארכיוני מתייחס לתקופות שונות בתולדות הכפר בשלבים שונים בהתפתחותו

רשת  ארכיון בן שמן זכה להכרה כארכיון מורשת בשנת μ±∞≥ במסגרת פרויקט לאומי ליצירת 
לאומית של ארכיוני מורשת המנוהל ע¢י הספרייה הלאומיתÆ ארכיון בן שמן זכה להיכלל בין ∞¥ 
הארכיונים החשובים ביותר לתולדות היישוב¨ הציונות¨ המדינה¨ החינוך והחברהÆ העלאת החומרים 
 Æשל הארכיון שלנו לרשת הלאומית תעצים את ההכרה בחלקה של בן שמן בתולדות היישוב והמדינה
בן שמן חתמה לאחרונה על ההסכם לשיתוף פעולה שעקרונותיה הם∫ הספרייה הלאומית תחליט 

Æעל החומרים שיועלו¨ תדאג לדיגיטציה¨ שימור דיגיטלי והנגשה ואנו נכין החומרים  להעלאתם

בארכיון מצוי חומר רב ומגווןª מסמכים¨ תעודות¨ יומנים¨ כרטיסי עובדים¨ עיתוני נוער¨ תמונות¨ קלטות¨ 
סרטי וידאו¨ מוצגים וכדÆß כמו כן ספרים שנכתבו על בן שמן על ידי בוגרים ועל בן שמן בכללÆ חלק 
                                                                                                            Æמעבודות מחקר על בן שמן גם מצוי בארכיון
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אנחנו קטלגנו  ומיינו  את החומר עד שנות ה≠∞∑ של המאה הקודמתÆ המסמכים הנמצאים בארכיון 
לתחומי משנה       חולק  כל תחום   Æ®חטיבות© ל≠≥± תחומים מרכזיים  ידנו  על  וחולקו  קוטלגו  מוינו¨ 
©תת חטיבה®Æ לכל תת תחום צרפנו את תיקי הנושאים הקשורים אליוÆ מיון כל המסמכים התבצע 

Æתיקי נושא μ∏μ בארכיון נמצאים עתה Æעל ידנו במספר רב של שלבים

בשנת μ±∞≥ בן שמן התקשרה עם חברה לניהול ממוחשב של ארכיוניםÆ לאחר סריקת המסמכים 
ניהול הארכיון יהיה ממוחשבÆ נציין שסריקת דף אחד עולה בממוצע ± שקלÆ התקציב העומד לרשותנו 
אינו מספיק לסרוק את כל המסמכיםÆ בגין מגבלה תקציבית¨ הכנת החומר לסריקה מחייבת אותנו 
לבצע מיונים נוספים לפי סדר עדיפות ©המשמעות שלא כל המסמכים נסרקים בשלב זה¨ ובכל תיק 

Æ®אנו נאלצים לבצע הפרדה בין נסרק ללא נסרק בשלב זה

עד עתה נסרקו כ≠∞∞∞¨μ± דפיםÆ אנו ממשיכים להכין החומרים לסריקהÆ במקביל העברנו לספרייה 
Æתיקים ו≠±≥ קלטות וידאו ±μ± הלאומית חומרים לסריקה ב≠¥≤ מיכלים ¨ בהם

בארכיון נמצאים כיום כ≠∞∞∞¨≤± תמונות שנסרקו באופן עצמאי ע¢י חברנו דוד אורןÆ רוב התמונות 
לא מפוענחות¨ רק חלקן מוינו לפי נושאיםÆ אנו מבקשים מהבוגרים לבוא לארכיון על מנת לסייע 
בפענוח התמונותÆ בשלב הבא יהיה עלינו להקליד במערכת הממוחשבת את הפענוח וההערות לכל 

Æתמונה ולאחר מכן למיינן לפי תחומים ונושאים
בארכיון ≤∏± פילמים בסוגים ובאורכים שונים ו≠≥π≤ קלטות מסוגים שונים ©וידאו¨ שמע וכדÆ®ß  אוצר 
 Æבלום זה¨ המהוה עדות מצולמת ומוקלטת  על הפעילות ועל ההווי  זקוק לדיגיטציה ולשימור דיגיטלי

לשם כך נדרש תקציבÆ       עבודה רבה עוד לפנינו °°°

חשוב להזכיר ולציין שרוב חומרי ארכיון בן שמן אבד בשרפה הגדולה שפרצה בחדר אוכל הגדול 
בשנת ∞∂Æ°° ±π בזכות ריכרד לוינזון ז¢ל שבמשך ∞μ שנה אסף ושמר על החומרים שהיו ברשותו¨ 
יש לנו אוסף יקר של עדות כתובה¨ מצולמת ומוקלטת על הקורות בכפרÆ ארגון ראשוני של הארכיון 
התחיל לפני כ≠∞≤ שנה ע¢י ריכרד ופעל בצורה מצומצמת Æ לפני כ≠∞± שנים¨ חודשה הפעילות ע¢י 
שוקי שוקרון¨ מנהל המוזיאתר¨ בסיוע תלמידיםÆהתחיל אז מיון לפי נושאים של חלק מהחומרים 
שנאספו והצטברו במקומות שונים בכפר או שנמסרו לכפר ע¢י בוגרים בעקבות הקריאה להקמת 
ואז התחילה  ריכרד הועבר לארכיון ע¢י משפחתו בשנת ∏∞∞≥  המוזיאתרÆ החומר שנשמר אצל 
                                                                                                                            Æפעילות מקיפה לפי כללי הארכיונאות

יום אחד  ¢אביב¢¨ המתמידה להגיע  כעת העבודה מתבצעת ע¢י קבוצת מתנדבים חברי עמותת 
Æוזאת בעקביות וברציפות לאורך שנים רבות ∞π∫∞∞≠±¥∫∞∞ בין השעות ¨ßבשבוע¨ בימי ג

Æשנות התנדבות π חנה משה≠גקמן¨ יוזמת פעילות ההתנדבות סגרה כבר
              Æאורי בן ישי ©ברלינר® ז¢ל התנדב במשך ∑ שנים Æ שנים π גם יוחנן ©פינוקיו® מיינרט מתנדב כבר
דוד אורן מתנדב זו השנה השמיניתÆ אסתר לוינזון¨ ד¢ר עמיחי ברלד¨  בלה וצבי ארז מתנדבים במשך 
¥ שניםÆ שני גמלאי התעשייה האווירית הצטרפו אלינו∫ שמוליק ברזילאי¨ זו השנה השנייה וחברו 
אריה זמטר הצטרף בשנה האחרונהÆ עזרא מנור¨ התחיל להתנדב לפני כשנתיים פעם בחודש≠ 
ולפני כמה חודשים מגיע כל שבועÆ נזכיר כי דניאלה שלק≠ ויסברם סייעה בהקלדת חומרים למחשב 
במשך ≤ שניםÆ בוגר הכפר¨ מנחם קוהל¨ החי בארה¢ב¨ בהיותו בארץ ≠ התנדב במשך מספר חודשים 

Æועסק בתרגום מכתבים מאנגלית לעברית
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 Æאו בני משפחותיהם המתחקים אחר עברם בכפרØהפעילות במקום מזמנת לנו מפגשים עם בוגרים ו
ומרתקים על תקופת בן שמןÆ במקביל¨ ברוב המקרים אנו  הם מעלים בפנינו סיפורים מעניינים 
חושפים בפניהם עדויות על עברם במסמכים¨ תעודות ותמונות ≠ הגורמים להםØליקיריהם התרגשות 

Æרבה

בוגרי הכפר¨ עובדיו ובני משפחותיהם מתבקשים להעביר לארכיון כל חומר הקשור לחינוכםØ עבודתם 
Æ®ßבכפר ©מסמכים¨ תעודות¨ יומנים¨ תמונות¨ קלטות וכד

 
                                              ∞μ¥≠∑∑μ∞∏μ∞ ∫קמן  ניידßחנה משה ג     ∞μ≤≠≥∂≤π±μ∞ ∫ליצירת קשר שוקי שוקרון נייד

איה להמן ≠ שלייר עם בעלה רמי בעת ביקורם בארכיון
עם מתנדבי הארכיון ומנהלת הכפר ד¢ר אילנה טישלר
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שער ∂ ≠לזכרם

±Æ∂ דברים לזכרו של איציק גל ז¢ל ©יצחקßלה גלמן®
אליעזר עמיר

את יצחקßלה גלמן הכרתי מאז שנת ∂≤π±¨ כשהגעתי לכפר הנער בן שמן והתחלתי ללמוד שם 
בכתה בß בביה¢ס העממיÆ גם יצחקßלה  למד באותה כתהÆ עד כתה דß הייתי בקבוצת מעבר שהייתה 
ממוקמת בתחילה בחצר הפנימית  קרוב לחדר הנוטרים¨ ויותר מאוחר עברה למבנים שמוקמו לא 
רחוק מהרפתÆ למרות שהוריו היו מעובדי הכפר ©אביו היה מורה לנגרות והאחראי לנגריית הכפר®¨ 

 Æחברתית¨ היה משווייך אלינו
יצחקßלה  נולד ב≠π≥ אפריל π≤π± ונפטר ב≠∂≥ לינואר ∂±∞≥ כשהוא בן ∂∏ ו≠π חדשיםÆ בהזדמנות 

זו ראוי לציין  כקוריוז  מעניין שהתאריכים העבריים של פטירתם של יצחקßלה ואחיותיו∫
Æלה≠ י¢ח בשבטßסוניה≠ ט¢ו בשבט¨ בתיה≠ י¢ז בשבט  ויצחק

 Æהיינו משחקים ביחד והיינו עושים גם ספורט ביחד Æלהßמאז בואי לבן שמן הייתי חבר קרוב של יצחק
יצחקßלה היה ספורטאי מצטיין בגופו ובנשמתו∫  הוא אהב  והצטיין בענפים רבים¨ אך יותר מכל הוא 
אהב את בריכת השחייה¨ שבה היה מבלה שעות על גבי שעותÆ עד היום זכור לי המראה של אמו 
Æהחוצה את החצר הפנימית מביתם אל הבריכה¨ עם כוס מיץ תפוזים לרוות את צימאונו מהמאמץ

Æכעבור שנים הוא זכה באליפות הארץ בשחיית פרפר
יצחקßלה הצטיין גם כשחקן כדור יד¨ היה הקופץ לרוחק ולגובה הטוב ביותר¨ הצטיין בריצות למרחקים 

Æולים≠ כדורי זכוכית קטנים® הטוב ביותרßוגם היה שחקן הבנדורות ©ג
ב≠≤¥π± עזבתי את הכפר והקשר בינינו נותק לזמן מה¨ זמן קצר לאחר מלחמת השחרור הוא שינה 
את שם המשפחה מגלמן ל≠גלÆ ב≠±πμ± הוא התחיל ללמוד בטכניון בחיפה¨ באותה תקופה הוא 

Æהכיר את רותי¨ מי שעתידה להיות אשתו שלמדה בקורס לאחיות בבית החולים רמב¢ם
למרות שבאותה תקופה היה נתק בקשר בינינו ידעתי כי איציק התגייס במלחמת השחרור לקומנדו 

Æהימי יחידה שכינויה כיום היא ¢שייטת ≤±¢ על שם ≤± הלוחמים שהקימו אותה
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אני הצטרפתי לצי הסוחר הישראלי כקצין רדיו¨ והפלגתי כ≠μ שנים באניותÆ תוך תקופה זו התחתנתי 
באנגליה ואשתי עברה לישראל וגרנו בקרית יםÆ ב≠∂πμ± נולד בננו¨ וזכור לי שהינו הולכים מקרית 

 Æים לקריית חיים עם עגלת הילדים ומבקרים את איציק רותי ובתם הקטנה נורית
זמן מה לאחר מכן איציק קבל עבודה בכור האטומי שבדימונה ובני משפחת גל עברו להתגורר 
בבאר שבעÆ עד שנת ∂∑π± היה בינינו נתק מוחלט¨ אולם באותה שנה כשחזרו בני הזוג צפונה ועברו 

Æלגור בקרית ביאליק¨ הקשרים החברתיים שהיו בינינו התחדשו
חשוב לציין שאיציק היה אדם טוב לב¨ עניו וצנוע שלא נהג להתבלט בהישגיו¨ בדומה לאחותו סוניה  
פרס¨ שלמרות מעמדה וייחוסה הייתה אישה ענווה וצנועה שהתרחקה מחשיפה הציבוריתÆ אפשר 

Æלהניח שזו תכונה משפחתית שעברה אליהם בירושה
לאחר חזרת המשפחה צפונה¨ המשיך איציק לעבוד כמהנדס ברפא¢לÆ  לאחר פרישתו לגמלאות 
הוא המשיך לעסוק כמהנדס עצמאי שנים רבות¨ באותן שנים נפגשנו לעתים יותר קרובות¨ מאחר 
והייתי רואה החשבון שלוÆ העיסוק בספורט ליווה את איציק במהלך חייו לא רק בתקופת הילדות 
והנערות גם כאדם בוגר הוא החל לשחק בטניס והיה ממש מכור למשחק וכמו בכל דבר שהוא 

Æעסק ¨ הוא הצטיין
בשנותיו המאוחרות¨ כתוצאה כנראה מהפעילות האינטנסיבית והממושכת בספורט הוא החל לסבול 
כאבים עזים בגבו¨ הוא עבר ניתוחים רבים בתל השומר שלא שיפרו את מצבו¨ בשנותיו האחרונות 
הוא היה מוגבל בכושר הניידות ונאלץ להיעזר בהליכוןÆ בכל אותן השנים קשות¨ אשתו רותי הייתה 

  Æלצידו וסעדה אותו במסירות אין קץ
 Æזכות גדולה היא לי על החברות רבת השנים וזכרו שמור איתי לנצח
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±π≤π≠≤∞±∂  ≠ דברים לזכרו של אורי בן ישי ©ברלינר® ז¢ל ∂Æ≤
יוחנן ©פינוקיו® מיינרט

יום מותוÆ היינו חניכים בחברת  את אורי הכרתי בשנת ≥¥π± ומאז היינו יחד והצטלבו דרכינו עד 
  Æלמדנו באותה כיתה והוא היה תמיד בין התלמידים המצטיינים Æגרנו יחד בחדר ßהילדים ובקבוצה ד
כשבגרנו עברנו יחד לחברת נוער דÆß בקבוצות הנוער התגבשנו לגרעינים שאמורים היו בבוא הזמן 

Æלצאת להתיישבות
את ההצבעה באו¢מ ב≠π≥ לנובמבר ∑¥π± שמענו באמצעות הרדיו היחיד של הכפר שהביאו אותו 
לחצר הפנימייתיÆ השמחה והריקודים לא ארכו זמן רב כי המדריכים אמרו לנו שאנו עומדים בפני 
תקופה קשה ויש להתארגן מיד לעניינים ביטחונייםÆ הפסיקו לנו את הלימודים ואת כיתה י¢ב לא 
למדנוÆ במקביל היה עלינו לטפל גם במה שנשאר מהמשק כי יחד עם הילדים הצעירים שפונו לכפר 
ויטקין הוציאו גם חלק מהמשק החיÆמאחר שכפר הנוער בן שמן לא היה אמור להיכלל במדינה 
היהודית העתידית ≠ נכנסנו למצור עד ששוחררנו ב≠∏¥Æ±±Æ∑Æ±π המשכנו להחזיק את הכפר עד 

Æכשכפר הנוער התחיל לחזור ±π¥π לספטמבר
באותה תקופה התארגן גרעין שלנו ¢מולשים¢ עם גרעין ¢ארז¢ של הגדוד השלישי של הפלמ¢ח 
ויצאנו להקים את קיבוץ ארז שעל גבול רצועת עזהÆ בקיבוץ התחתן אורי עם רבקה שהייתה מאד 

Æשם גם נולדה רותי¨ הבת הראשונה שלהם Æאהובה ומוערכת במשק
אורי היה יליד גרמניה ' יקה באופיו וכל דבר היה צריך להיות מסודר ובמקומו ב≠•∞∞± Æ הוא עבד 
כל  בין  בארץ  הראשון  יהיה  ¢ארז¢  שמשק  החליט  הוא   ±πμ∞ ובשנת  חשבונות  בהנהלת  במשק 

Æקיבוץ בן שנה הגיש ראשון את המאזן Æהקיבוצים שיגיש את המאזן השנתי¨ וכך אכן קרה
בכל השנים האחרונות קיימנו קשר רציף בינינו ע¢י בוגרים הדדיים וטלפוניםÆ לפני כ≠∏ שנים החלטנו 
לבוא לכפר הנוער להתנדב בארכיון בתיעוד הכפרÆ מכיוון ששנינו דוברי גרמנית¨ החלטנו בתור דבר 
ראשון לטפל בחומר בגרמנית שבשפה זו התנהלה כמעט כל התכתובת בשנים הראשונות להקמת 
כפר הנוערÆ ימים אחדים לפני פטירתו¨ אורי פנה בבקשה שנדאג למנות מישהו מחברי העמותה 

Æהתחייבנו בפניו כי בקשתו תמומש Æשימשיך לשמור על קשר עם חברנו בחו¢ל
על המצבה שלו ביקש את הכיתוב∫ ”“יקה¨ חניך בן שמן ¨ קיבוצניק

אנו נפרדים מחבר טוב ומחבקים את ילדיו רותי¨ דליה¨ חנן¨ הנכדים ונינים ומאחלים להם בריאות 
Æטובה
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שער ∑ ≠מהנעשה בעמותה

בשנת ∂±∞≥ ציינה העמותה שני אירועים משמעותיים בתולדותיה∫
∞≤ שנים להקמת העמותה                                                                        

ממסמכים  מחודש דצמבר ∏πμ± אנו יודעים על ניסיון להקים ¢איגוד בוגרים ועובדים של כפר הנוער 
בן שמן¢¨ ועד פעולה שכלל חמישה בוגרים בעלי יוזמה בשיתוף עם הנהלת הכפר¨ הפיצו מספר 
לא ידוע של בקשה להצטרפות¨ ¸דמי החברות ≤ ל¢י לשנת תשי¢ט˛ למרות הרצון הטוב ושיתוף 
                                                                                                                                   Æהפעולה עם הכפר¨ הניסיון לא הבשיל

בחודש אפריל ∂∏π± ביוזמתם של μ בוגרים́  ≥ נציגים של הנהלת הכפר הוקמה ונרשמה כעמותה  
¢אגודת בוגרי וידידי כפר הנוער בן שמן¢ כפי שהיא מוכרת כיוםÆ הוכן והופץ חוזר ל≠∞∞± בוגרים 
שכתובותיהם היו ידועים בכפר ¨הוקמו מוסדות¨ חובר תקנון ¨ נבחרו בעלי תפקידיםÆÆÆ  ומאז עברו 
בשנתה   Æהנוער לכפר   ∂∞ ה≠  חגיגות  לציון  ובמשולב  במקביל  הייתה  העמותה  הקמת   Æשנה  ≥∞
הראשונה היו רשומים ±μ± חברי עמותה במהלך השנים המספר גדל  כשיאו לפני כ ∂≠μ שנים 

Æ≤μ∞ מספר הרשומים היה

μ≥ שנים להופעת ידיעון העמותה ¢שיבלים¢                                                              
בחודש דצמבר ±ππ± הודפסה והופצה בין חברי העמותה חוברת מסß ± של ¢שיבולים¢Æ בעלי הרעיון 
והיוזמה להוצאתו לאור של עלון לעמותה היו שניים ∫ריכרד לוינזון ז¢ל שהיה המקור והספק העיקרי 
לחומרים והכתבות לשיבולים¨ ואפרים בנהר ז¢ל  שהיה העורך והאחראי לצעדים הטכניים למימוש  
הרעיוןÆ במהלכן של  כ≥± שנים העלון יצא לאור ¸במספר עמודים מצומצם˛ פעמיים בשנה¨ בפסח 
ובסוכותÆ במהלך השנים  במיוחד בשנים האחרונות התגבש  העלון לצורתו הנוכחית  עם ≥≤ עמודים 
של נייר משובח¨ כריכה צבעונית והופעה חד שנתית¨ האיכות ניכרת  לא רק במראה¨ השדרוג ניכר 
גם  בנושאים והכתבות  שמתפרסמותÆ מאז הופעתו הפך העלון לגורם המרכזי והחשוב ביותר של 
העמותהÆ הוא  ¢הצינור¢  שמחבר בין חברי העמותה בינם לבין עצמם ובינם לכפר הנוערÆ כמו בעבר 
אנחנו מעודדים את חברי העמותה לכתוב חוויות וזיכרונות  מתקופת שהותם בכפר ובכך להדק 

 Æהקשר בין חברי העמותה

מה נעשה בעמותה
במהלך שנת ∂±∞≥ עודכנה רשימת חברי העמותה¨ מגמת ההתכווצות נמשכת¨ נכון לדצמבר ∂±∞≥ 
העמותה מונה ∞±≥ חברים¨ כלומר שבשנתיים האחרונות נגרעו מהרשימה כ≠∞¥ שמות חלקם עקב 
פטירה וחלקם אבד הקשר מסיבות שונות ¨ כאשר דואר חוזר פעמיים ברציפות מאותה כתובת אני 

Æמנסה לברר מה הסיבה בדרך כלל ללא הצלחה והשם נגרע מרשימות
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אסיפה כללית תקופתית ∫                                                                      
כמידי שנתיים ובהתאם לדרישת רשם העמותות קיימנו ביוני ∂±∞≥ את האסיפה הכללית התקופתית 
בה השתתפו כ≠ ∞≤ חבריםÆ אנחנו מודעים לקשיים האובייקטיביים∫ מרחק גיאוגרפי¨ הגיל המתקדם 

ÆÆÆÆ של רבים מביננו¨ וקשיים בניידות
מנהלת הכפר ד¢ר אילנה טישלר כיבדה אותנו בנוכחותה ונתנה סקירה מקיפה ומפורטת על כפר 
הנוער בשנתיים האחרונותÆ ישראל סגל מזכיר העמותה דיווח על פעילותÆ עוזי אבל ¨נציג וועדת 
הביקורת נתן סקירה על ההתנהלות הכספית¨ על מצבן של הקרנות למתן הפרסים השנתיים וציין 
לשבח את הצורה שבה מתנהלת הנהלת החשבונות של העמותהÆ ועדת הביקורת המליצה בפני 
האסיפה לאשר את הדו¢ח הכספי ואת הדו¢ח המילולי שנשלחו לרשם העמותות כידי לקבל אישור 

 Æניהול תקין
חברנו של  לזכרו  דברים  ¨נשא  העמותה  של  המייסדים  מדור  עמיר¨  אליעזר  העמותה  חבר 

יצחק ¸גלמן˛ גל ז¢ל שנפטר לאחרונה¨ הוא ציין כי הידידות ביניהם שהחלה בבן שמן התפרסה על 
תקופה של קרוב ל≠∞∏ שנה¨ דבריו ריגשו את הנוכחיםÆ ישראל רגב מציין בימים אלה מלאו μ∑ שנה 
¸הגיע ב≠ ±¥π±˛ להגעתו לכפרÆ הוא סיפר על חוויותיו  וחבלי הקליטה במקום המופלא  כפר הנוער 
בן שמן שייצב את אישיותו לערכים חברתיים ותרבותיים בחייוÆ כל הנוכחים חשו הזדהות מלאה עם 

Æדבריו
בדיון החופשי הנושא המרכזי שעלה לדיון היה אי הצלחתנו לגייס לשורות העמותה חברים חדשים¨ 
ממספר  בהרבה  גדול  מהרשימה  הנגרעים  מספר   Æואילך ה≠∞∑  שנות  של  מהמחזורים  במיוחד 
המצטרפים החדשיםÆ הנושא נמצא על סדר היום של הנהלת העמותה בעבר ובהווהÆ היו רעיונות 

                                                                                Æונעשו פעולות ללא תוצאות חיוביות
להנהלת העמותה נבחרו∫ ארז צבי¨ בן נתן דוד¨ גßקמן חנה¨ דיסקין שושנה¨ יוספזון רפי¨ מנור עזרא 

Æלוועדת הביקורת נבחרו∫ עוזי אבל ואורי בן ישי ז¢ל שנפטר לפי כחודש Æוסגל ישראל

טקס פרסי אביב∫
 Æכמידי שנה¨ זה כ≠∞≥ שנה התקיים  בחודש אפריל ∂±∞≥ הטקס שבמסגרתו חולקו ∞≥ פרסים 
הטקס שיתקיים ב≠∑±∞≥ יהיה במסגרת האירועים לציון יובל ה≠∞π של כפר הנוער ועתיד להיות 
                                                                                                                          Æחגיגי במיוחד

מאין מגיעות התרומות לפרסים השנתייםø ∞± פרסים מוענקים מ≠¥ קרנות שמנוהלות בנאמנות 
העמותהÆ שתי קרנות גדולות קרן משפחת פרס≠גל∫ ¥ פרסים וקרן יוסף הדר∫ ≤  פרסים ¸היתרות 
בשתי הקרנות מבטיחות המשך קיומן לפחות ∞± השנים הבאות˛ ועוד ≥ קרנות יותר קטנות∫ קרן 
 Æ˛היתרות בהן מבטיחות ל≠≤ השנים הקרובות משפחת אינגבר∫ ≥ פרסים וקרן משפחת רזין פרס אחד̧ 
ומתמידים בתרומותיהם מדי שנה בשנה מזה שנים  ∞± הפרסים הנוספים מתורמים שמחדשים 

 Æרבות
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תשלום דמי חבר∫ 
הירידה במספר   ≤∞±¥ ו≠≥≤± בשנת   ≤∞±μ π±± בשנת  לעומת  ±∞± חברים  ∂±∞≥ שילמו  בשנת 
המשלמים בירידה מתמשכת¨ אולם בהתחשב בכך שהשנה נגרעו מהרשימה כ≠∞¥ שמות¨ ובנוסף 
  Æμ∞•≠אנחנו פוטרים מתשלום ≥± מהחברים ¸מסיבות שונות˛ מספר המשלמים הוא מעט יותר מ
אנו חוזרים ומציעים לכל אותם חברים שמתקשים להגיע לסניף דואר ולשלם באמצאות השובר¨ 
נא לידע אותנו ואנו נשלח אליהם מעטפה מבוילת עם כתובת העמותהÆ קיימת גם אפשרות להעברה 

באינטרנט לפי הפרטים הבאים∫ 
אביב בוגרי בן שמן ≠≠≠ בנק לאומי ≠≠≠סניף ∂≤π ≠≠≠מסß חשבון  ≥≥≥≤∑∂≥

Æגובה דמי החברות בעמותה לשנת ∑±∞≥ נשאר ∞∏ ₪ כבשנים עברו

חבר העמותה ד¢ר עמיחי ברלד הצטרף  למערכת עלון העמותה ¢שיבלים¢

אתר העמותה באינטרנט∫
בשיתוף עם הנהלת הכפר אנחנו פועלים על מנת לפתוח קישור לאתר העמותה בתוך האתר של 
כפר הנוערÆ הדבר יאפשר לחברי העמותה להתעדכן ולשמור על הקשר עם העמותהÆ שלבי הכניסה∫ 

כפר הנוער בן שמן ≠≠≠≠בוגרים≠≠≠≠עמותת ¢אביב¢

עדכון רשימת חברי העמותה בזמן אמת∫
אנו חוזרים ומבקשים מחברי העמותה¨ ממשפחותיהם ומחברים של החברים לעדכן אותנו  על כל 

 ÆהØשינוי שגורם לנו  לאבד הקשר עם החבר



¥∏

ציור דיוקן של ד“ר זיגפריד להמן משנת ∏≤π±¨ הדיוקן צויר ע“י אברהם קורין ז“ל

≥Æ∑ מציוריו של אברהם קורין ז“ל

לזכרו של אברהם קורין ז“ל ©∂±∞≥≠±≥π±® אנו מקדישים לו פינה זו ע“י הצגת חלק 
מציוריו על הווי בן שמן אותו ספג בהיותו חניך בשנים ∞¥Æ±π≥∏≠±π תערוכה מתמדת 

Æשנים π∞ מעבודותיו אלה מוצגת בחדר אוכל גדול החל מחנוכה ±±∞≥ עת חגג






