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ד“ר ורנר דוד סנטור
®±πμ≥≠±∏π∂©

חבר הקוראטוריון © ועד המנהל ® של כפר הנוער בן שמן  מיום ייסודו של הכפר ועד ליום פטירתו

®±π≥≥≠±π¥∂ © כיהן כיו¢ר ועד המנהל במשך שנים רבות

היה ידיד גדול ומסור לבן שמן

מעטים האנשים שעליהם אפשר להגיד את הדברים הבאים כי בכך חותם ערכו של האדם:
לא ברכוש ובכסף שהשאיר אחריו, ולא בשם ובתהילה שעשה לעצמו אלא בכמה חיים 

שזרע מסביבו - כמה אהבה נתן וכמה אהבה עורר בלבותם של אחרים
ד"ר זיגפריד ליהמן
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±π≤∑ נוסד

≤ דבר המערכת        
שער ראשון ≠  דמותו ופועלו של ד¢ר סנטור

 ≥ ד¢ר עמיחי ברלד                               øמי אתה ד¢ר ורנר דוד סנטור  ±Æ±
π ≥Æ±  דברים לזכרו  של ד¢ר סנטור                               ד¢ר זיגפריד  להמן  

±∞ צבי ארז    ≤Æ±  בית סנטור ≠ סקירת רקע להקדשת בית לזכרו 

שער שני ≠ מהנעשה בכפר כיום
         ±± ד¢ר אילנה טישלר   ±Æ≥  דבר מנהלת הכפר    

±≥ ד¢ר דוד בן נתן   ≥Æ≥  רשמים מערב הצלחות    
±μ ד¢ר טוביה וינר   ≤Æ≥  חלוקת פרסי ¢אביב¢ ≠ סיכום של הרצאת אורח 

שער שלישי ≠ זרקור על בוגרים 
                ±∑ חנה משה  גßקמן   ±Æ≤ סיפור ילדים¨ משוררת ¨מאייר  ובן שמן  

≤∞ ≥Æ≤ רות אניס ≠ תולדות חיים                                                           

שער רביעי ≠ זכרונות מבן שמן
≤≤ פרופß בנימין מעוז   ±Æ¥ חקלאות ומוזיקה בכפר הנוער בן שמן  
≤μ ד¢ר דוד בן נתן       ±π∂≥ מפגש חברים כתה י¢ב מחזור ¥Æ≤

שולמית ©פידרר® לוקר        ∏≥    ≤Æ¥ חברתי שולמית אלוני ז¢ל                          

שער חמישי ≠ ממרכז התיעוד ע¢ש ריכרד לוינסון  
≤π צבי ארז     ±μÆ כפר הנוער  בן שמן ≠ מוסד חינוכי ארץ ישראלי 

  ≥∞     ®±π≤∑≠±π¥∑© התפתחות הכפר ב≠∞≥ השנים הראשונות μÆ≤
≤μÆ  רשמים מביקור בחדר התיעוד                              אמירה קיש                     ±≤      

       
שער שישי ≠ מהנעשה בעמותה  

≥≤ ±Æ∂ פעילות העמותה        
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דבר המערכת

≤

ÆÆÆנראה כי לא לרבים מאנשי בן שמן לדורותיהם ידוע מי היה ד¢ר סנטורÆ מסוף 
 Æ¢של המאה הקודמת אולי זכור להם על קיומו בכפר של ¢בית סנטור μ∞≠שנות ה

øמי היה האיש ומה היה פועלו בכלל ועבור בן שמן בפרט

אנו מקדישים חוברת זו של ¢שבלים¢ להעלאת דמותו ופועלו של ד¢ר וורנר דוד 
סנטורÆ איש רב פעלים שעמד במשך שנים רבות בתוך תוכם של החיים 

Æהציבוריים וראה ברכה במעשיו

ד¢ר סנטור היה אחד ממייסדי כפר הנוער בן שמן ובמשך כל השנים היה חבר 
הקוראטוריון ©ועד המנהל® עד ליומו האחרון ובמשך שנים רבות כיהן כיו¢ר שלו¨ 

∂¥Æ±π≥≥≠±π הוא היה אחד מהמעטים שעמלו בהקמת המוסד מיומו הראשון 
Æהוא ליווה אותו במסירות¨ בידידות ובאהבה Æוהיה קשור להתפתחותו וביסוסו

לפי השקפת עולמו היה פציפיסטÆ בחיים הציבוריים היה פעיל בקבוצות 
Æשמטרתן הייתה לטפח ההבנה והשלום בין היהודים ובין הערבים תושבי הארץ
 OÆBÆEÆ ≠ Officer British Empire נתכבד ע¢י הממשלה הבריטית באות הכבוד

Æאות מסדר של הממלכה הבריטית¨ השלישי בחשיבותו

מסכת חייו¨ דמותו ופועלו הרב והמגוון מובאים בהרחבה בכתבה המרכזית 
Æאשר הוכנה במיוחד עבור חוברת ¢שבלים¢ ע¢י ד¢ר עמיחי ברלד

Æ±πμ¥ אנו מביאים דברים שכתב ד¢ר להמן לזכרו בעלון עלית הנוער בשנת
Æ¢כמו כן מוצגת סקירה על הרקע להקדשת בית לזכרו ≠¢בית סנטור

אנו תקווה שזכרו של ד¢ר סנטור ≠ אחד ממייסדי הכפר ≠ יונצח במוזיאון  
 Æסיפורו של מקום¢ לצדם של ד¢ר זיגפריד להמן ווילפריד ישראל¢

קריאה מהנה



שער ± ≠ דמותו ופועלו של ד“ר סנטור
ø®±πμ≥≠±∏π∂© מי אתה ד“ר דוד סנטור    ±Æ±

≥

מאת ד¢ר עמיחי ברלד

חניכים¨ עובדים ידידים וכל הקשורים לבן≠שמן¨ שמעו ללא ספק את שמו של סנטור והכירו אותו כידיד אישי 
של להמן¨ ידיד אמת של הכפר ויו¢ר הועד המנהל ©הקוראטוריון® שנים רבותÆ אך בצד עיסוקו זה היה סנטור 
איש רב פעלים ומעש אשר במשך למעלה משלושים שנים שרת את הציבור נאמנה בתפקידים רבים ומגוונים∫ 
מזכיר כללי של הגßוינט¨ חבר הנהלת הסוכנות¨ גזבר ההסתדרות הציונית¨ מנהל מחß העלייה והעבודה של 
הסוכנות היהודית¨ מנהל המשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה בארץ ישראל¨ מנהל אדמיניסטרטיבי וחבר 

Æבוועד הפועל של האוניברסיטה העברית וסגן נשיא ביצועי של האוניברסיטה
בתאריך ∂≤ØμØ±π≥± כותב סנטור ©בתפקידו כראש מחß העלייה בסוכנות® מכתב לבן גוריון בו ביקורת נוקבת 
על שיטת חלוקת הסרטיפיקטים∫ ¢המלחמה לרשיונות אינה מכוונת אך ורק להעלאת מספר מכסימאלי של 
אנשים מתאימים מסוג מסויים ומהסתדרות זו או אחרת¨ היא אינה מתנהלת אך לשם פרסטיגßה והשפעה 
ברחוב היהודיÆ כוונת המלחמה מסביב לרשיון עלייה התגלתה במקרים רבים בצורה הזולה ביותר¨ דהיינו 
לשם השגת כספים לקיום המפלגה¨ לקיומה של ההסתדרות החלוצית או הארגוןÆÆÆÆÆמפלגות שונות מכרו 
רישיונות באופן ישיר ובעקיפין וקנו בעד הכספים שקיבלו שקלים כדי לממן את מלחמת הבחירותÆ השקלים 
חולקו בין הבוחרים שכמובן הצביעו בעדםÆÆÆ¢ סנטור אינו מסתפק במכתב הזה ופונה במכתבים דומים לחברי 
ההנהלה הציוניתÆ התנהלות זו משקפת במידה רבה את אופיו של סנטור∫ ישר¨ הגון¨ לוחם ללא פשרות על 

 Æעקרונותיו על ארגון וסדר ולא מהסס להתעמת עם עמיתים ועם בכירים

 Æבברלין למשפחה ליברלית אמידה המשולבת היטב בתרבות הגרמנית ±∏π∂ ורנר סנטור נולד בספטמבר
Æבהיותו נער מת אביו וורנר גדל והתחנך אצל דודו הרמן סנטור אשר היה מרצה באוניברסיטת ברלין

Æ±π±π ורנר למד כלכלה במינכן¨ בברלין ובפרייבורג ≠ שם קיבל תואר דוקטור בכלכלה מדינית בשנת
ורנר סנטור¨ בדומה לזיגפריד להמן¨ משתייך לדור הצעירים ≠ דור שלישי לאמנציפציה בגרמניה ≠ אשר מואס 
בחיי הבורגנות הליברלית המתבוללת ומחפש את זהותו ושורשיו היהודיים¨ אותם הוא מוצא בין יהודי מזרח 
ורנר  ביוזמתו של להמן¨ מצטרף  ≠ בברלין  כן כאשר נפתח ה¢פולקסהיים¢ ≠בית העם  אירופהÆ אשר על 
לקבוצת הסטודנטים הפעילים בבית והופך חיש מהר לאחד המנהיגים הבולטיםÆ על תקופתו בפולקסהיים 
כותב זלמן רובשוב ©שז¢ר® בדברים לזכרו של סנטור ©עיתון ¢דבר¢ ≥∂Ø±≤Ø±≥® ∫ ¢שם בבית הצנוע ברובע 
היהודי העני בצפון ברלין נוצר מעין מקלט לאומי ≠ ציוני עממי ≠ אומנותי¨ רווי שירי עם באידיש ושירים 
חלוציים בעברית¨ סיפורי חסידים וכמיהה לא¢י ומיזוג בני מערבה של ברלין עם יוצאי גליציה ופוליןÆ זיגפריד 
≠ מהפכנית אשר  ציונית   ≠ והפטרון של כל ה¢כנופיה¢ הבוהמית  וורנר סנטור היה האח  להמן היה האב 

  Æ¢הסתופפה בתוך חדרים אפלוליים של המועדון העממי ההוא ערב¨ ערב
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ב≠≥≥π± סנטור מקבל על עצמו את הצעת הגßוינט לנהל את מחß הפליטים במזרח אירופהÆ  בחלוף שנתיים 
בניהול  יעזרו  ניהול אשר  אנשי  חיפשה  לארץ כאשר ההסתדרות  לעלות  בדרכו ההזדמנות  נקרית  בלבד 
מוסדות כלכליים של ההסתדרות בארץÆ כך מתמנה סנטור כחבר בהנהלת ה¢משביר¢Æ שנה אחת בלבד 
 ®±π≤μ© משמש סנטור בתפקידו̈  אך כתוצאה מויכוחים¨ יחסים לא תקינים וחיכוכים¨ הוא פורש וחוזר לאירופה

Æ±π≤π וינט¨ עד לשנתßהפעם ≠ לניהול המשרד הראשי של הג

Æמנהל מחלקת העלייה והעבודה וגזבר ההסתדרות הציונית Æ±
כאשר מוקמת הסוכנות היהודית ©π≤π±® בהתאם  לכתב המנדט הבריטי¨ מתמנה סנטור לנציגם של יהודי 
העולם הלא ציוניים כחבר בהנהלה הציונית ©למרות היותו ציוני נלהב®Æ הוא משמש בתפקיד מנהל מחß העלייה 
והעבודה בסוכנות בין השנים ∞≤π≥∑ ≠ ±π± ©מלבד השנים ≤≤π≥μ ≠ ±π± בהן שימש מנהל מחלקת העלייה 

Æיצחק גרינבוים¨ נציג המפלגה הרדיקאלית®¨ ובתחילת שנות השלושים אף כגזבר הסוכנות ≠
היותו אדם הגון ובעל עקרונות מביאה את סנטור למאבקים ולחיכוכים במספר נושאים הקשורים לעלייה 

ולקליטה בארץ∫
מקח מול דיוק∫ בין חברי ההנהלה היו כאלה שצידדו בשיטת המקח לאמור∫ הגשת רשימות  עובדים נדרשים 
מוגזמות ונרחבות משום קיצוץ צפוי על ידי השלטונות הבריטיםÆ ארלוזורוב וסנטור נטו לדייק ולהגיש רשימות 
אמינות∫ ¢מספרינו צריכים להיות מדויקים¨ צריך שהיחסים בינינו לבין הממשלה יהיו מבוססים על אמון¢ טוען 

 Æצריכים אנו להציג תמונה אמיתית והצהרותינו אמינות ומדויקות Æסנטור
שליטה על המשרדים הא¢י∫ השתלטותם של עסקני המפלגות על המשרדים הארץ ישראליים ©שהיו למעשה 
משרדי הגירה שנפתחו בערים שונות באירופה® הייתה לצנינים בעיני סנטורÆ הוא מתריע במכתבים ובדיונים 
רבים על שחיתות¨ על גביית תשלומים לא חוקיים וניצול הכוח להנפקת ויזות לצרכים פרטייםÆ ©כפי שצוטט 
במכתב לבן גוריון¨ לעיל ®Æ מצב זה היה ללא ספק אחת הסיבות המרכזיות להתפטרותו של סנטור מראשות 

Æ±π¥μ והוא נשאר חבר הנהלת הסוכנות עד לשנת ¨±π≥∑ העלייה בסוף שנת ßמח
התיירות המזויפת∫ רדיפתו של סנטור אחר ארגון¨ סדר ושליטה  במשרדי ההגירה ובעלייה מביאה אותו לויכוח 
חריף בעניין תיירים אשר נשארו בארץ כעולים ≠ ¢תיירות מזויפת¢Æ סנטור חשש ש¢תיירים¢ אלה מכבידים 
על מצב התעסוקה בארץ ©שהיה בכי רע®¨ מסכנים את היחסים עם השלטונות הבריטיים ומסכנים את הפיקוח 
והשליטה של הסוכנות על העלייהÆ כאשר הבריטים מקזזים את מספר התיירים הללו ממספר הסרטיפיקטים 
המאושרים¨ מתחדד עוד יותר הויכוח וסנטור אף מודיע בישיבת הנהלת הסוכנות ©≥≤Ø±∞Ø≤≥® כי∫ ¢אין הסוכנות 

  ¢ÆÆÆהיהודית ומוסדותיה יכולים או רוצים להשתתף באיזו פעולה בלתי חוקית שהיא

≥Æ  המשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה בא¢י¨ והסכם ההעברה∫                
עם עליית הנאצים לשלטון ©ינואר ≤≤π±® והכבדה על היהודים בגרמניה¨ מתקיימים דיונים בארץ מהי דרך 

  Æהתגובה הטובה ביותר למצב החדש וכיצד יש להיערך לקליטה רחבה יותר של יהודי גרמניה
הצפי לעלייתם של עשרות אלפי יהודי גרמניה העלה את הצורך בגיוס כספים משמעותי ובפתיחת מגביות 
מיוחדות¨ כך עולה בין השאר הרעיון להעביר את הרכוש היהודי מגרמניה לארץÆ  למרות האיסור על הוצאת 
כספים מגרמניה נמצאה דרך לעקוף איסור זה על ידי קניית מוצרים וסחורות¨ העברתם לארץ¨ מכירתם 
והעברת התמורה לעולהÆ באוגוסט ≤≤π± נחתם הסכם לפיו תוקם חברת נאמנות על ידי בנקאים יהודים 
בראשם מנהל בנק אפ¢ק  ≠ זיגפריד הופיין אשר תטפל בנושא העברה בהיקף של שלושה מיליון מארקים 
Æכחבר במועצת המנהלים של חברת ¢העברה¢¨ מונה סנטור אשר הופך להיות דמות מרכזית בחברה Æגרמנים

הסכם ההעברה הופך עד מהרה לאחד ממוקדי הפולמוס החריפים ברחוב היהודי בכלל ובין המפלגות השונות 
  Æבתנועה הציונית בפרט
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הרביזיוניסטים¨ הדתיים והציונים הכלליים התנגדו להסכם¨ תבעו להסתלק ממנו¨ ויותר מכך להצטרף לחרם 
כלל יהודי על תוצרת גרמנית¨ ואף התייחסו אליו כיוזמה פרטית שאינה קשורה להסתדרות הציוניתÆ לא כך 

Æחשבו נציגי תנועת העבודה  וכמובן התאחדות עולי גרמניה
הקונגרס הציוני ה≠ ∏± אשר התכנס בפראג באוגוסט ≤≤π±¨ אישר הקמתה של מחלקה גרמנית בסוכנות 
אשר תרכז¨ תטפל ותתאם בכל העניינים הקשורים ליהודי גרמניהÆ בראש המחלקה יעמוד ארתור רופין ולצידו 
שני מנהלים∫ גיאורג לנדאואר וורנר סנטורÆ שלושתם דאגו לרכז בידם את כל הסמכויות שהיו קשורות לטיפול 
ביהודי גרמניה¨ כאשר המימון להוצאות המחלקה היה בעיקר ממגביות ומתרומות של לא ציונים שהסכימו 
ביחסם  להגיע לעמדה מוסכמת  נציגי הקונגרס לא הצליחו   Æגרמניה יהודי  בנדיבות להצלתם של  לתרום 

Æלהעברה ומנגד לחרם על גרמניה
בשנים ¥≤π≥≥≠±π± התנהגה ההנהגה הציונית בדו≠פרצופיותÆ מחד ≠ ההעברה הוצגה כהסכם פרטי בין 
וגורמים כלכליים פרטיים¨ אך בפועל הייתה ההסתדרות הציונית מעורבת בהסכםÆ רק  שלטונות גרמניה 
בקונגרס ה≠ π± שהתכנס ב≠ π≥μ± הוכר הסכם ההעברה כמפעל לאומי הנתון לפיקוח ההנהלה הציונית 

Æובראש מועצת ההעברה הועמד ורנר סנטור
סנטור משקיע את כל מרצו ויכולתו לקידום המחß הגרמנית¨ להגברת העלייה מגרמניה וקליטתה בארץ∫ הוא 
יזם קרנות למתן עזרה לעולי גרמניה¨ הכין תוכניות להכשרה מקצועית ולסיוע למפעלים קטנים¨ יזם ועזר 
בהקמתו של  ¢הועד המרכזי לעזרה ובניין ליהודי גרמניה¢  ≠ בברלין¨ באישור השלטונות הנאציים¨ ועד¨ אשר 
היה פעיל מאוד בקרב יהודי גרמניה¨  היה פעיל מאוד בקליטת נוער יהודי גרמני ≠ וקידם את מפעל עליית 

Æהנוער
סנטור קורא פעם אחר פעם לחיסול כללי של הרכוש היהודי בגרמניה¨ הגדלת מספר הסרטיפיקטים והקצאת 
משאבים גדולים יותר לקליטהÆ קריאותיו אלה נתקלו גם בתגובות לא אוהדות∫ אישים בהנהלת הסוכנות 
¢אינם  גרמניה אשר  עולי  כנגד  ביישוב בארץ מתחזקת הביקורת   Æגרמניה יהודי  כנגד העדפת  מתבטאים 
מתאימים לתנאי הארץ¢¨ ואף נשמעות אמירות חריפות כנגד כניסתם של ¢אלמנטים בלתי רצויים¢ לאמור 

ÆÆÆאלמנטים שאינם גברים צעירים¨ רווקים¨ אידיאליסטים ≠ חלוציים
לאחר פרסום חוקי הגזע ≠חוקי נירנברג ©ספטמבר≠נובמבר π≥μ±® ≠ הגיע סנטור למסקנה כי יש להתרכז 
בפינויים של כל יהודי גרמניה¨ אך מכיוון שתהליך שכזה הוא מורכב וארוך¨ יש להידבר עם השלטונות  הנאציים 
כדי להקל בשלב הביניים על יהודי גרמניהÆ סנטור אף הציע לחבור לפעילות משותפת עם לא ציונים ברחבי 
העולם¨ אשר העלו יוזמות משלהם לעזרת יהודי גרמניהÆ ליוזמות שכאלו התנגדו באופן נמרץ בן≠גוריון¨ ויצמן¨ 
שרת ואחרים¨ אשר תפיסתם הייתה תפיסה פלשתינוצנטריתÆ לדידם ≠ א¢י היא הפתרון היחיד ורק א¢י צריכה 
לעמוד במרכז °Æ הויכוח בין התפיסה הפלשתינוצנטרית לבין התפיסה הלא ציונית מתחדד ביתר שאת ב ≠ 
   Æ®±π≥∏ ועוד יותר לאחר ליל הבדולח ©נובמבר ¨®±π≥∏ לאחר סיפוח אוסטריה ©ה¢איינשלוס¢ ≠ מרץ ±π≥∏
בישיבת הנהלת הסוכנות ©∏≤Ø±≤Ø±π±±® אומר סנטור∫ ¢בשבילי הציונות היא רק אמצעי ומטרתנו הצלת עם 
ישראלÆ היות ואיני רואה אפשרות להציל את עם ישראל רק בא¢י¨ איני יכול לדחות הצעות הבאות להציל 
חלקים מהעם בארצות אחרות¢Æ בתזכיר אותו כותב סנטור מספר ימים קודם לכן הוא אף מציע לפנות מיד 
את כל יהודי גרמניה למחנות פליטים בארצות שונות ומשם להעבירם הדרגתית ובצורה מסודרתÆÆÆ רעיונות 
אלו היו בניגוד גמור לדיעותיו של בן≠גוריון אשר הכיר אומנם בסכנה ליהדות גרמניה אך חשש מטריטוריאליזם 

 Æחדש וזניחת פתרון ארץ ישראל
סנטור עוזב את תפקידו כמנהל מחß העלייה בסוף שנת ∑≤π±¨ אך נשאר חבר בהנהלת הסוכנות עד לשנת 

±π¥μ



∂

≤Æ סנטור כסגן נשיא ביצועי של האוניברסיטה העברית בירושלים∫
למרות עיסוקו האינטנסיבי בהנהלת הסוכנות¨ במחß העלייה ובמחלקה ליישוב יהודי גרמניה¨ נעתר סנטור 
 Æלפנייתו של ידידו זלמן שוקן אשר מונה כיו¢ר הועד הפועל של האוניברסיטה העברית¨ לשמש כעוזרו וכסגנו

Æהתמנה סנטור כמנהל אדמיניסטרטיבי וכחבר בועד הפועל של האוניברסיטה ±π≥∑ ובשנת
בשנת ∞¥π± עזב זלמן שוקן את הארץ לארה¢ב ©שם שהה בכל שנות המלחמה® וסנטור מילא את מקומו 
כיו¢ר בפועל ויו¢ר ההנהלה הזמניתÆ חבר הנאמנים של האוניברסיטה שהוא הגוף העליון והמרכזי לקבלת 
החלטות אקדמיות ואדמיניסטרטיביות¨ לא התכנס כלל בשנות המלחמה ©π¥μ ≠ ±π≥π±® עובדה שאפשרה 
לסנטור לצבור בשנים אלה עוצמה ניהולית ניכרת וסמכויות נרחבותÆ סנט האוניברסיטה העניק גיבוי מלא 
≠ שÆהÆברגמן¨ מאגנס  לסנטור אשר היה מקורב באופן אישי למספר אנשי מפתח בכירים באוניברסיטה 
ניכרת  לגייס תמיכה כספית  ומצליח  הגßוינט  נציגי  עם  ניצל את קשריו האישיים הטובים  סנטור   Æואחרים
מתורמים פוטנציאליים שונים ברחבי העולםÆ אשר על כן למרות המלחמה ממשיכה האוניברסיטה להתרחב 
ולגדול¨ תחומי לימוד חדשים נפתחים¨ מרצים חדשים מתקבלים ומספר הסטודנטים ממשיך לעלותÆ אך לא 
רק ליכולותיה הכספיות של האוניברסיטה דאג סנטור כי אם גם למימוש אי התלות של האוניברסיטה במוסדות 

Æהיישוב ובכך הפך את המוסד לעצמאי הן אקדמי והן פוליטי
 Æעם קום המדינה שררה מתיחות בין האוניברסיטה לבין מוסדות המדינה באשר לעצמאותה של האוניברסיטה
בן≠גוריון פעל במרץ לצמצם את עצמאות היתר וכדי שהאוניברסיטה תשרת את האינטרס הפוליטי של 
המדינהÆ בהשפעתו ובתמיכתו מונו אישים אחרים להנהלת האוניברסיטה∫ במסגרת שינויים פרסונאליים אלה 
נלקחו מסנטור כל סמכויותיו והוא נדחק לשוליים¨ למרות עיסוקו המשמעותי ופעילותו הבלתי נלאית לשיקום 

 Æהאוניברסיטה אשר עזבה את הר הצופים והתפזרה במבנים רבים ברחבי העיר
Æנסע סנטור לסיור לימודי בארה¢ב ≠ שם נפטר ±πμ≥ ≠ב

השקפתו ופעילותו הפוליטית∫
עוד כסטודנט הושפע סנטור מרעיונותיו של מרטין בובר ואימץ את תפיסת העולם של הציונות הסוציאליסטית 
≠ הומניסטיתÆ דאגתו לפועל היהודי המזרח אירופאי הביאה את סנטור ללימוד אידיש¨ להצטרפות למפלגת 
פועלי ציון ולניהול ¢המשרד למען פועלים יהודים ממזרח אירופה¢Æ עם היכנסו לתפקידו כמנהל המשרד 

 Æוינט באירופה¨ חל נתק בינו לבין תנועת הפועל הצעירßהראשי של הג
בסוף שנות העשרים ובתחילת שנות השלושים הטרידה את מנוחתו של סנטור השאלה הערבית והתייחסותה 
 Æ¢של התנועה הציונית לסוגיה זו ≠  והוא חובר לאנשי ¢ברית שלום¢ והמשכה של תנועה זו בתנועת ¢איחוד
במרץ ±¥π± מפרסם ורנר סנטור תזכיר בשם ¢קווים למדיניות הציונית¢ בו הוא מפרט את תוכניתו שעיקרה∫ 
הבעיה  לפתרון  מאמצים  והשקעת  המיליטריסטי  האקטיביזם  שלילת  בריטניה¨  עם  הדוק  פעולה  שיתוף 

Æהערבית שהיא הבעיה המרכזית
סנטור פעיל בהתאחדות עולי גרמניה שמקימה מפלגה בשם ¢עלייה חדשה¢ אשר מצטרפת ב≠∏¥π± למפלגה 

Æהפרוגרסיבית מיסודו של משה קול

סנטור וכפר הנוער בן≠שמן∫ 
ההכרות בין להמן וסנטור החלה בבית העם ©הפולקסהיים® בברלין כאשר סנטור הסטודנט הצעיר © בן ∞≥® 
מצטרף לצוות העוזרים≠ מדריכים¨ והופך מהר מאוד לאחד מאנשי הצוות המוביליםÆ בהמשך מצטלבים 
 Æוינט במזרח אירופהßהפליטים של הג ßדרכיהם בליטא ' כאשר להמן מנהל את בית הילדים וסנטור מנהל מח

 Æסנטור מקבל על עצמו את תפקיד יושב ראש הועד המנהל © הקוראטוריון® של בן≠שמן ±π≥≥ Æבאוק
 



∑

∞± שנים אח¢כ מבקש סנטור להתפטר מתפקידיו בועד המנהל עקב לחץ עבודה וחשש כי ¢אינו מקדיש זמן 
מספיק לתפקידו זה¢¨ אך בלחץ חברי הועד המנהל מתרצה וממשיך בתפקידו עוד מספר שנים ולאחר סיומו 

Æהמשיך להיות חבר ועד המנהל עד ליום מותו
סנטור היה שותף לניסוח מגילת הייסוד של בן≠שמן ובהשראתו נכתבו שני סעיפים משמעותיים במגילה∫

Æחינוך ברוח של צדק סוציאלי ®±
Æחינוך לאחוות עמים ולמלחמה נגד שנאת גזעים ®≤

ב≠≤≤π± היה סנטור בין היוזמים להקמת ארגון גג למספר ארגונים שונים אשר טיפלו בעזרה לילדים ונוער∫ 
 ¨Arbeitgemeinschaft fur kinder und jugendaliya ≠ ¢קבוצת העבודה למען עליית ילדים ונוער¢

©קבוצת עבודה זו גייסה כספים רבים ובין נאמני החשבון ≠ סנטור®Æ אל ארגון זה חובר ¢האיגוד היהודי לסיוע 
ליתומים¢ Judische waisenhilfe¨ כמו כן מוסד ¢אהבה¢ וכפר הנוער בן שמןÆ  ארגון כללי זה ייקרא לימים 

 Æעליית הנוער
כאשר ישנם עיכובים בארגון עליית הילדים והנוער מציע סנטור כי המחß הגרמנית בסוכנות תיקח על עצמה 
Æהגרמנית משתלטת בפועל על העניינים הכספיים והארגוניים של עליית הנוער ßאת הטיפול בנושא ואכן המח

בימי מאורעות ∂≤π≥π ' ±π± למרות הניתוק ממנו סבל הכפר¨ הגיע סנטור כדי לחזק ולעודד ובישיבת הנהלת 
הסוכנות ©∑≤Ø∑Ø¥® במסגרת דיון על תוכנית החלוקה כפי שהוצעה ע¢י ועדת פיל¨ מעלה סנטור את סוגיית 

Æבן≠שמן ועתידו של הכפר על פי התוכנית המוצעת
ינואר ≠ ∞¥π± עם מעצר ד¢ר להמן ועובדי הכפר לאחר מציאת נשק בכפר¨ פונה סנטור למפקד העליון של 

Æהצבא ומקבל על עצמו את האחריות © כיו¢ר הועד המנהל® ומבקש להעמידו לדין ולשחרר את כל השאר
והסברים  תצהירים  ומפרסם  להמן  של  לימינו  עומד  סנטור  המזרח¨  שבוע  בעקבות  הגדול  בפולמוס  גם 

Æהמצדיקים את עמדת הכפר ועובדיו
אין ספק כי סנטור הרגיש קירבה עזה לבן≠שמן וללהמן וראה בכפר חלק ממשפחתו¨ על כן התגייס פעם 

Æאחר פעם לעזרת הכפר לסיוע ולעידוד



∏

לסיכום∫
 ®Civil servent© הוא מילא תפקידו כשליח ציבור Æלמעלה מ≠ ≤≤ שנים רצופות שרת סנטור את הציבור
במלוא מובן המילה¨ נאמן לציבור אך גם לעקרונותיוÆ סנטור נעדר גב פוליטי¨ לא היה שייך לאף מפלגה ותמיד 
פעל בהתאם לעקרונותיו ודעותיוÆ הוא לא הסס לצאת נגד עמיתים אך גם נגד מנהיגי היישוב כאשר מעשיהם 
נגדו את עקרונותיו והשקפת עולמוÆ יחסי האנוש של סנטור היו לעיתים רצופי בעיות אשר בדרך כלל נבעו 

 Æ¢מחוסר יכולתו להתפשר ו¢לעגל פינות
סנטור השקיע שעות רבות בעבודה¨ עבד ללא הפסקה¨ היה בקיא בפרטים הקטנים והיה מעורב בכל שטחי 
פעולתו הרבים והמגווניםÆ בדברים שכתב לזכרו של סנטור זלמן שז¢ר ©נכתבו תשע שנים לאחר מותו של 

סנטור® הוא אומר בין השאר את הדברים הבאים∫
¢כארבעים שנה רצופות שרת ללא פגם אישי בשירותו¨ ותמיד נאמן לעקרונותיו שלא תמיד היו מקובלים 
על חבריוÆ שרשרת ארוכה של ימים ולילות רוויי עשייה ועוגמת נפשÆÆÆÆ לאיש העדין והער והגלמוד הזה היו 

לא רק עקרונות כי אם גם לב חם לכל הסובלים אשר בקרב ידידיו ורצון טוב לשרת את הטוב¢ 

סנטור נפטר ערירי¨ ללא ילדים וללא קרובי משפחה באטלנטה בארה¢ב ב ≤Ø±±Ø±πμ≥¨ וארונו הובא לקבורה 
  Æ±∑Ø±±Ø±πμ≥ ≠בירושלים ב

פעילות בבית סנטור



π

≥Æ±  לזכר ד¢ר דוד וורנר סנטור ז¢ל
מאת∫ ד“ר זיגפריד להמן

±πμ¥ פורסם בעלון עלית הנוער בפברואר

עם מותו שלד¢ר דÆ וÆ סנטור אבד לעלית הנוער ידיד שהיה קשור במפעל זה מהיום הראשון להיווסדו והיה 
Æחבר בוועד המנהל שלו עד ליומו האחרון

כחבר פעיל של ה¢ארבייטסגמיינשפט¢ שנוצרה ע¢י התקשרותם של ה¢יונגדהילפה¢ בבן שמן ו¢אהבה¢ כיו¢ר 
מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית וכיו¢ר החברה שדאגה להעברה של כספי יהודי גרמניה לארץ¨ השתייך 

Æ¢ד¢ר סנטור לחוג האנשים אשר בעזרתם הונחו אבני היסוד להקמתו של המפעל ¢עליית הנוער
על מותו של ד¢ר סנטור כואבים ומתאבלים במיוחד עובדי וידידי כפר הנוער בן שמן¨ הוא היה אחד ממייסדי 
יו¢ר הקורטוריון שלו¨ תפקיד זה הוא מילא במסירות ובאהבה בלתי  המוסד הזה ובמשך שנים רבות היה 

Æשכיחה שבה נוהג אדם להתמסר רק למפעל אשר ידידות אמיצה קושרת אותו בכל נימי נפשו
אשר לתפיסתו את ענייני החינוך בארץ¨ השתייך ד¢ר סנטור מהרבה בחינות לדור אחר מזה שמקובל בימים 
אלה¨ אבל כידוע קיימים ערכים אנושיים שאינם קשורים לתקופה מסוימת והמשמשים דוגמה ומופת לכל 
מחנך בכל דור ודורÆ סנטור היה אחד מהאישים האמיצים ביותר בחיינו הציבוריים∫  לפי השקפת עולמו וכמי 
שהיה קצין בצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה קיבל על עצמו את כל הסיכון שהיה כרוך בהפצת 

Æהרעיונות הפציפיסטיים באותה התקופה
זמן קצר לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה הוא נסע לגרמניה כידי לנהל מו¢מ עם אייכמן¨ רוצחם של עשרות 
בזמן   Æריכוז היה להיגמר בשליחותו של סנטור למחנה  ביניהם שעשוי  ויכוח חריף  יהודים¨ התפתח  אלפי 
המשפט הצבאי נגד בן שמן בתקופת המנדט הבריטי תבע סנטור שיעמידו אותו לדין ולא את עובדי הכפר 

Æמאחר שהוא כיו¢ר הקורטוריון של בן שמן הוא האחראי הראשי
הוא פעל בכוח אישיותו בכל נושא כפי שמצפונו תבע ממנו¨ הוא השתתף בצום יחד עם ראשי הישוב כמחאה 

Æנגד השלטון הבריטי שמנע את עלייתם של יהודים לארץ
כציוני שראה בלאומיות אוניברסלית את הגשמת הציונות¨ השקיף סנטור על הבעיה הערבית שונה מאשר 
לרוב המפלגות בארץÆ לא לכל אחד התופש עמדה בולטת היה האומץ הדרוש כדי ללחום בעיתונות ובאספות 

 Æלהציג את האמת שלו כנגד השקפת רוב הציבור
והזהיר בפני הסכנות  הוא היה ראליסט שהבין את ההכרח בקיומן של מפלגות פוליטיות¨ אבל היה זהיר 
האורבות למוסדות החינוך אם יראו את אידיאל החינוך אך ורק במטרה צרה של המפלגה ≠ הצרות טמונה  
במהותה של כל מטרה מפלגתיתÆ העובדה שעלית הנוער לא הייתה קשורה לזרם כל שהוא¨ אלא בנתה את 
עבודתה על העיקרון של סובלנות ושל שיתוף פעולה עם כל המפלגות¨ בזכות עיקרון זה הפך את סנטור 

Æלידידה האמיץ של עלית הנוער
התפקידים הרבים שנטל על עצמו במהלך חייו הביאו אותו במגע עם מספר גדול של אנשים¨ עם יהודים 
בארץ¨ עוד בזמן שהיה חבר הנהלת ¢המשביר¢ ¸¥≥π±˛ ועם יהודים בחוץ לארץ¨ במיוחד כשנשא בתפקידים 
ראשיים בעשייה היהודית≠סוציאליסט באירופהÆ רבים הם אלה אשר בחייו הפרטיים הושיט להם כידיד את 

Æ עזרתו ואת עצתו¨ וזאת בכל נפשו ובכל מאודו גם בערוב ימיו
לא רבים האנשים שעליהם אפשר להגיד את הדברים שאמר דÆ פÆ שטראוס∫ ¢כי הרי בכך חותם ערכו של 
האדם∫ לא ברכוש ובכסף שהשאיר אחריו¨ ולא בשם ובתהילה שעשה לעצמו¨ אלא בכמה חיים שזרע מסביבו¨ 

כמה אהבה נתן¨ וכמה אהבה עורר בלבבות של אחרים“ 



≤Æ± בית סנטור
סקירת רקע להקדשת בית לזכרו של ד¢ר סנטור

סקר וכתב צבי ארז

 Æבית סנטור ±πμ∑ נובמבר ±μ≠במלאת ¥ שנים למותו של ד¢ר וורנר דוד סנטור נחנך בכפר הנוער בן שמן  ב
Æכפי שהעיד ד¢ר להמן¨ היה זה רצונו של ד¢ר סנטור שלאחר מותו תוקם יד זיכרון בבן שמן

מאחר ולא ניתן היה באותם הימים לגייס הכספים הדרושים להקמת בית חדש על שמו של ד¢ר סנטור¨ הוחלט 
להסתפק בשיקומו של בית קיים ≠ האולם המרכזי של חברת הילדיםÆ בית זה ניזוק קשות בזמן מלחמת 

Æהשחרור
    Æהתכנון היה שהבית יוכל לשמש גם למקום אולפנא למקצועות השונים של חינוך לאמנות

Æד¢ר סנטור ידע והכיר את ההשפעה המעדנת של האמנות מניסיונו הוא
יצוין כי בנובמבר ±¥π± מסר ד¢ר סנטור לכפר הנוער בן שמן במתנה את האוסף שלו של ספרי אמנות¨ 

       Æßארכיטקטורה¨ תמונות וכו
במשך שנים בית סנטור שימש כאולם מרכזי גם עבור חברת הנוער¨ בו התבצעו פעילויות חברה ותרבות    

       Æולעיתים פעילויות חברה ÆÆÆודו¨ הישרדות ועודßכיום באולם נערכים חוגי העשרה¨ כגון∫ מחול¨ ג

±∞



שער ≥ ≠ מהנעשה בכפר היום
±Æ≥    דברי מנהלת הכפר¨ ד¢ר אילנה טישלר

±±

בוגרי וידידי כפר הנוער בן≠שמן היקרים¨
שנת ∂±∞≥ בפתח ואני שמחה לשתף אתכם בעשייה העשירה של שנת μ±∞≥ שהייתה פורייה ומבורכת¨ 

  Æשמעבר לעשייה החינוכית היום יומית¨ היא לב ליבו של כפר הנוער בן שמן

¢סיפורו של מקום¢
כפי שציין צבי ארז במאמרו בשיבלים ∂≤¨ נגע סיפורו של וילפריד ישראל ז¢ל בהקשר שלו אל כפר הנוער 
לנתב חלק  רזין החליטו  בוגרי הכפרÆ בשיתוף עם משפחת  ותיק  ©רזניק®¨  רזין  יצחק  בליבו של  בן≠שמן 
מירושה משפחתית  להנצחת וילפריד ישראל כמו את כל מייסדי כפר הנוער בן≠שמן ונפלה החלטה להקים 
חדר הנצחה למייסדי הכפרÆ מאחר והכוונה הייתה לבצע את הפרויקט עד ליום הולדתו ה≠πμ של יצחק¨ 
נרתמו אנשים טובים מעובדי הכפר¨ אותר מקום בדמות הארכיון של הכפר בחצר הפנימית הישנה¨ הארכיון 
הקיים הועבר למשכנו החדש מתחת לחדר האוכל והוחל בתהליך מזורז  להקמת מוזיאון הכפרÆ המוזיאון¨ 
או בשמו ¢סיפורו של מקום¢ נחנך ביום הולדתו ה≠πμ של יצחק רזין אשר התקיים בחצר הפנימיתÆ תודות 

 Æבוגרי וידידי הכפר מוזמנים לבקר ולהתרשם מהמקום Æליצחק ולמשפחה על המוזיאון המיוחדת



±≤

החממה ההידרופונית
תחילתה של החממה ההידרופונית≠ממוחשבת¨ הייתה במחשבה שעלתה במוחי עת הגעתי לכפר בשנת 
∏∞∞≥Æ עלה בדעתי שבעידן דהיום קיים צורך ללמד את הדורות הבאים כלומר חניכינו¨ חקלאות מתקדמת¨ 
עתידנית ומעניינתÆ משהתחלתי לעניין את משרד החקלאות¨ התברר למרבה שמחתי שהנושא מעניין אותם 
מאוד משום שבמשרד החקלאות לא קיים ¢פרוטוקול לגידול עלים ירוקים¢ והם ישמחו מאוד להיות שותפים 
לפרויקט זה ולבצע בחממה שתוקם מו¢פ ©מחקר ופיתוח® שעל פיו ייכתב הפרוטוקול הדרושÆ חבלי הלידה 
נמשכו ∑ שנים¨ במהלכן התחלפו שרי חקלאות ומנכ¢לים¨ התחייבויות שינו צורה ונגררו אך בסופו של יום¨ 
הוקמה החממה על שטח של דונם¨ עם מערכות חדשניות על שטח של מחצית החממה¨ תוך כוונה לחפש 
ולמצוא מימון להשלמת המחצית השנייהÆ ראוי לציין שהחממה הינה ראשונה בארץ מסוגה ובחלוף כ≠¥ 
שבועות מיום שנחנכה¨ טעמנו בשקיקה תוצרת טעימה להפליא של עלים ירוקים¨ נטולי חרקים והמיועדים 

Æ®לסועדים מכל קשת הציבור לרבות הציבור החרדי ©ה≠מהדרין

שבת בר מצווה
 ¨ßבתחילת פברואר¨ בשבת ¢פרשת יתרו¢ ¨ חגגנו כמסורת בן≠שמן את בר ובת המצווה לילדי שכבת כיתות ז
בהשתתפות בני משפחותיהםÆ האירוע כלל קבלת שבת חגיגית לכל הכפר¨ לחוגגים ואורחיהם¨ עליה לתורה 
ז¢ל¨  אורן  בנו  להנצחת  בכר  וסימנטוב  דבורה  תרומת   ≠ המצווה  ובנות  לבני  שי  חלוקת  הכנסת¨  בבית 

Æוהאירועים הסתיימו ב¢סעודה שלישית¢ בשבת אחר הצהריים

אקדמיה לגßודו
בשעה טובה¨ פתחנו בכפר ¢אקדמיה לגßודו¢ ביוזמה משותפת עם אריק זאבי¨ אלוף ישראל בגßודו ובעל 
מדליות בעולם ובתמיכתו המלאהÆ לשם כך¨ גייס אריק תרומות מחברות שונות למימון מאמן בעל שיעור 
קומהÆ אריק רתם לעניין את המאמן שלו בנבחרת ישראל¨ אלכס אשכנזי אשר התמחותו היא בייצור אלופים 
בענף זהÆ אלכס אינו מדריך חוג אלא מכשיר את הדור הבא של נבחרת ישראל בגßודו ואת ¢הקבלות¢ אנו 

Æעוד נציין¨ שכבר עתה סימן אלכס את החניכים הפוטנציאליים לכך Æ®רואים בשטח ©עיין ערך אריק זאבי

עמותת ¢אתנה¢
ישראל¨  ספורטאיות  של  העתיד  דור  את  ומובילה  מעצבת  נשים¨  בקרב  ספורט  לעידוד  ¢אתנה¢  עמותת 
החליטה להיענות לבקשתנו ולהשתלב בעשייה הספורטיבית למען בנות בן שמןÆ  בשנת הלימודים הנוכחים 
נפתחו מספר קבוצות לבנות באתלטיקה ובהתעמלות מכשירים¨ אנו מקווים שהשתלבותה תקדם את בנות 

Æבן≠שמן בתחומי הספורט כבכל יתר התחומים

הכשרת צוות
עמותת ¢דרכא¢¨ בעלת רשת בתי ספר¨ מיסודה של קרן רש¢י ואשר משכנה הוא בכפר¨ מלווה את הכפר 
באופן ייחודי ותמיכתה המקצועית בבית הספר ניכרתÆ בעזרתה ותרומתה האדיבה¨ ערכנו תכנית להכשרת 

Æוהעצמת צוותי בית הספר והפנימייה



±≥

פרידה מהפורשים לגמלאות
פרשו  אשר  ותיקים  ועובדים  עובדות  של  מקבוצה  ומכבד  ראוי  בטקס  נפרדנו  אוקטובר¨  חודש  במהלך 
לגמלאותÆ בקבוצה שישה פורשים אשר סכום מנין שנותיהם בכפר היה קרוב למאתיים שנים והיא כללה את 
המורה ≠ אלי בנאי ©מדריך בעברו®¨ אניה שטיינברג ≠ אם בית בחברת הילדים¨ צביקה שטרן ≠ סמנכ¢ל 

Æהכפר¨ שוש ששון ≠ מזכירה בביה¢ס¨ איציק אילן ≠ מנהל המטבח ורימה גורנשטיין ≠ עובדת חדר האוכל
 Æאנו מאחלים לכולם פנסיה מאושרת¨ בריאות ואריכות ימים

תכנון לשיפוצים
לקראת סיום השנה¨ קיבלנו מסר ממשרדי החינוך והרווחה על הקצבת תקציב נכבד לשיפוץ ≥ מבני פנימייה 
ותיקים מאוד¨ מתחילת שנות הארבעים של המאה הקודמת¨ בשילוב תרומה מקרן ויינברג¨  שהשיג לצורך 
העניין ¢הפורום הציבורי למען כפרי הנוער והפנימיות¢ Æ בתשע¢ה שובצו שני מבנים¨ ובתשע¢ו ישופץ מבנה 
נוסףÆ ובנוסף¨ הובטח תקציב ראוי לשיפוצים בבית הספרÆ התכנון לשיפוץ בפנימייה הסתיים ואנו ממתינים 
ל¢אור ירוק¢ להתחלת הביצוע אשר צפוי להיות במחצית השנה ובבית הספר החל בפועל בהחלפת משטחי 

Æהרחבות והשבילים ב¢אבנים משתלבות

בוגרי וידידי כפר הנוער בן≠שמן היקרים¨ העשייה בכפר הנוער בן שמן נשענת על הציטוט∫

≠ זורע חיטה הדואג לימים  
≠ נוטע עצים הדואג לשנים  

≠ מחנך בני אדם הדואג לדורות  

וזאת אנו עושים כאן בכפר הנוער בן≠שמן במהלך כל π∏ שנות קיומו¨ אנו ¢זורעים חינוך וקוצרים הישגים¢

אנו מזמינים את בוגרי וידידי הכפר לבקר¨ להיות מעורבים ולהמשיך לחזור הביתה °



±¥

≥Æ≥ רשמים מערב הצלחות בחינוך בכפר הנוער בן שמן 
השתתף באירוע וסיכם ד¢ר דוד בן≠נתן

הצגת פרויקטים ופירות ההערכה החלופית בכל מקצועות הלימוד
התוכנית כללה את תלמידי חטיבת הביניים∫ כיתות ז¨ ח¨ ו≠ט¨ את החטיבה העליונה כיתות י ו≠יא  
וכן  את בנין המעבדותÆ בכל כיתה ובנושאים השונים התלמידים גילו יצירתיות רבה ונעזרו בדגמים¨ 

  Æפלקטים ומצגות
בחטיבת הביניים הציגו התלמידים  פעלים יוצאי דופן באנגלית ©כיתה ז®¨  וכן פעילות בנושאים  

Æ®≥גיאוגראפיה¨ מתמטיקה¨ והעשרה  אינסטרומנטלית ©העברת שעור ע¢י תלמידי ט
בספרות הוצגה היצירה ¢הדוב¢ של צ‘כוב ע¢י תלמידי כיתה ח≥ ©התלמידים שחקו את התפקידים 
בצורה  טובה  מאוד®Æ כמו≠כן בחדר התיאטרון העלו התלמידים שני מחזות∫ ¢תאונת דרכים¢ מאת 

Æסטפנייה גרדזינקה ואת ¢אין לי זמן¢ מאת אפרים קישון
 Æשני המחזות נותנים הצצה להתנהגותם של בני אדם במצבים האמורים

התלמידים מהכיתות השונות הציגו פרויקטים בתחומי המדעים ©גוף האדם¨ מצבי צבירה¨ התא 
ואלכוהול  סמים  נביטה®  מעכבי  ותפקידם¨  השונים  הצמח  ©חלקי  חקלאות  ותפקוד®¨  מבנה 
והשפעותיהם ופרויקט החללÆ התלמידים שלחו ≥ מבחנות שמרים לפרויקט החלל כדי לבדוק את 

 Æ®השפעת כוח הכבידה על השמרים ©≥ מבחנות שמרים נשמרו במעבדה כבקורת
לסיכום התלמידים השקיעו בנושאים השונים¨ הסיור היה מוצלח ומרשיםÆ יישר כוח לצוות ההנהלה¨ 
Æלתלמידים שהשתתפו בפרויקטים השונים אשריכם שזכיתם לצוות חינוך שכזה Æלמחנכים ולמורים

 
   



≤∞±μ טקס פרסי אביב
כתב וסיכם את ההרצאה המרכזית ד¢ר דוד בן≠נתן

בטקס ¢פרסי אביב¢ השנתי שיוזמת עמותת ¢אביב¢ מזה כ≠ ∞≥ שנה שבו מחולקים פרסים לחניכי 

הכפר על הצטיינותם בתחומי הלימודים¨ העבודה והחברהÆ בשנת μ±∞≥ חולקו  π± פרסים¨ המרצה 

                                         Æ¢האורח היה ד¢ר טוביה וינר¨ נושא הרצאתו הייתה ¢הכלב ידידו הטוב ביותר של האדם

ד¢ר דוד בן נתן סיכם את ההרצאה והיא מובאת להלן∫

והחל  לנדוד  שהפסיק  לאחר  לציד  הקדמון  האדם  של  הראשונים  שותפיו  כנראה  היו  הכלבים 
Æ®להתיישב במקום קבע וזה התרחש בעידן הקרח האחרון ©גיימס גודמן¨ ניו יורק טיימס

הכלב היה חיית הביות הראשונה שהאדם ביית¨ לפני כעשרת אלפים שנים¨ וזאת על סמך קבר 
גור כלבים או זאביםÆ בקבר  יד ראשו שלד של  ועל  ובו שלד של אדם  שהתגלה בצפון הארץ 
שהתגלה ראו שידו של האדם מונחת על גור הכלביםÆ בתגלית אחרת נמצא קבר של ילדה וסביבה 

Æארבעה גורי כלבים ששמרו על הילדה הקטנה שנפטרה
 מאז ועד היום  הכלב הוא לצידו של האדם בציד¨ בשמירה ובאבטחה¨  בשמירה על הצאן והבקר¨ 
 Æבגלוי מחלות בבני אדם¨ באיתור  סמים וחומרי נפץ¨ בחיפוש והצלה¨ ככלב נחייה וכן כחיית מחמד
כלבי נחייה עוזרים לבני אדם  עיוורים¨  מזהירים אותם מפני מכשולים בדרך ומפני כלי רכב קרבים 
Æוכן ישנם כלבי שמע המודיעים לבעליהם  החרשים בהישמע  צליל¨ צלצול טלפון או קומקום רותח
האדם ניצל את תכונותיהם של הכלבים לצרכיו¨ את חוש הריח והמהירות¨ כמו כלבי רועים  שאוספים 

Æאת העדר¨ מובילים ומכוונים את העדר בשדות המרעה
חיית המחמד מעניקה אהבה ללא תנאי¨ נערים ומבוגרים מקבלים בטחון ותמיכה  מהטיפול בבעלי 
חיים ומפתחים אחריות ותמיכהÆ יש ראיות  המצביעות על כך שהתנהגות הכלב מושפעת מהתנהגות 

 Æבעליו¨ הוא יהיה שקט ונוח אם בעליו הוא כזה  ולהפך
יחסו  לפי  האדם  של  ללבו  לראות  יכולים  ¢אנחנו  אמר∫  ה≠∏±  מהמאה  פילוסוף  קנט  עמנואל 
לבעלי≠חיים¢ והסופר אדגר אלן פו בסיפור ¢החתול השחור¢ מדבר על קשר שבין אלימות כלפי 

 Æבעלי≠חיים ואלימות כלפי בני≠אדם
וידידותי כי האדם טיפח במשך  לאורך ההיסטוריה הכלב לווה את האדם ונחשב לנאמן¨ אמיץ 
דורות את הכלבים הידידותיים ולא את התוקפנייםÆ נאמנותם של כלבים לא יודעת גבול¨ יש סיפורים 
  Æעל כך נכתבו ספרים¨ בוימו  סרטים וכן תוכניות טלוויזיה Æרבים על כלבים והקשר שלהם לבעליהם
ספר מעניין על כך הוא האינטלגנציה של הכלב שנכתב  על ידי סטנלי קורן ©פרופסור לפסיכולוגיה 
שעסק גם באלוף כלבים® והסרט המפורסם הוא ¢לסי שובי הביתה¢ והסרט ¢המסע המופלא 
הביתה¢ על שני כלבים וחתולה המנסים למצוא את הדרך הביתה לאחר שהלכו לאיבוד בשדה 

 Æהתעופה של סן פרנסיסקו

±μ

ד¢ר טוביה וינר¨ וטרינר  וחוקר נתן הרצאה בנושא הכלב ידידו של האדם מאז הפסיק האדם את 
נדודיו והתיישב  במקום קבע באסיה ובאירופהÆ ד¢ר וינר התמקד בהרצאתו על מקור הכלב של 

Æימינו והשנויים שעבר מאז שהאדם טיפח אותו לאורך אלפי שנים מהזאב הטיימירי
נפרד הכלב מהזאב¨ לאחרונה נמצאה עצם  בו  והזמן  המדענים חלוקים בדעתם לגבי המקום 
קדומה ©עצם הלסת® של ¢הזאב הטיימירי¢ והתברר כי כלבים מסוג  האסקי סיבירי וגרינלד ירשו 

Æחלק מהגנים שלהם מהזאב הטיימירי



היו כלבים שהמתינו לבעליהם במשך שנים  באותו מקום בו ראו את בעליהם בפעם האחרונה¨ 
 Æכלב כזה חיכה לבעליו באחת מתחנות הרכבת שבטוקיו שביפן עד שנפטר

 ±π≤¥ זהו סיפור על כלב בשם האציקו שהפך סמל לנאמנות של כלב לבעליו¨ הוא אומץ בשנת
על ידי פרופסור יפני  בשם הידסבורו אואנוÆ הכלב היה מלווה את בעליו לתחנת רכבת בטוקיו 

Æכאשר הוא יצא לעבודתו וחוזר אחר הצהרים כדי לקבל את פניו בשובו מהעבודה
 Æכעבור שנה נפטר פרופסור אואנו באופן פתאומי במהלך עבודתו באוניברסיטת טוקיו

אישתו של הפרופסור מכרה את הבית בטוקיו ומסרה את הכלב האציקו למשפחה אחרת¨ אך 
 Æהכלב לא היה מרוצה מהמצב החדש¨ הוא ברח מביתו החדש וחזר לביתו של בעליו הראשון
לאחר שלא מצא את בעליו¨ שב הכלב והתייצב בתחנת רכבת בטוקיו בכל יום באותה שעה שבה 
היה  חוזר בעליו מהעבודה¨ כדי לקבל את פניוÆ  הכלב משך את תשומת הלב של הנוסעים והעובדים 
של התחנה וכולם דאגו לו למזוןÆ הוא זכה לכתבות שונות  ובשנת ¥≤π± הוצב פסל שלו בכניסה 
לתחנת הרכבת  והאציקו הפך סמל לנאמנותÆ הכלב  המשיך לפקוד את התחנה בכל יום למשך 
∞± שנים עד שנמצא מת בשנת π≥μ± בקרבת תחנת הרכבת בה נהג בעליו לצאת לעבודה ולחזור 
ממנהÆ  גופתו של האציקו פוחלצה ומוצגת במוזיאון הלאומי למדע בטוקיוÆ כמו≠כן¨ הופקו שני 
סרטי קולנוע¨ אחד יפני ואחד אמריקאי ¢האציקו סיפורו של כלב¢ שהופק בשנת π∞∞≥ בכיכובו 

Æשל ריצרד גיר וכן נכתבו מספר ספרים על האציקו הכלב הנאמן

±∂

הכלב הנאמן האיצ‘קו



±∑

שער ≤ ≠ זרקור על בוגרים
סיפור ילדים¨ משוררת¨מאייר  ובן שמן

סיפור שכולו עבודת בילוש מרשימה שסופו עצוב≠ עינת אמיתי ז¢ל  שערכה את התחקיר נפטרה לפני שנה 
Æמאד צעירה¨ אך השאירה אחריה  מאגר נפלא של מידע אודות  ∞∞± שנות ספרות ותרבות ילדים  בקיבוצים

באוגוסט ∞±∞≥ האזנתי לתוכנית הרדיו של ירון אנוש ברשת בß≠ המדור לחיפוש קרוביםÆ עלתה לשידור עינת 
ובקשה באופן יוצא מן הכלל לברר לצורך מחקר¨ על חניך בשם חיים האוזמן  האם למד בבן שמן ומי מכיר 

øאותו
באותם ימים הייתי כבר שנתיים עסוקה במיון הניירות של הארכיון בכפר  ונזכרתי שנתקלתי במקרה ממש 
 ±π≥∑ואכן בדקתי ומצאתי כי חיים  פרד האוזמן עלה לארץ מגרמניה ב  Æביומן מדריך והשם נראה  לי מוכר
והיגיע לבן שמן בן ¥±Æ יחד אתו  בקבוצת הנוער היו  גם חנן להמן אחיינו של ד¢ר להמן ואיוון זקס חברו  משך 

Æהיו לו קצת קשיי התאקלמות ובעיות עם חבריו ושמו מופיע די הרבה בהערות המדריך Æשנים
התקשרתי אל עינת  לאשר שאכן היה נער כזהÆ שמחתה אז לא תתוארÆ היא התקשרה אל חנן ששלח אותה 
אל איוון  שאישר את חברותםÆ מכאן הובילה הדרך אל אריק הבן של האוזמן בניו יורק שסיפר כי אביו נפטר 
ב≠∂∞∞≥ בן Æ∏μ הבן הספיק להקליט את אביו אודות תולדות חייו וניתן לראות את כל הראיונות באינטרנט 
כל החומר  כולל איורים בבלוג של עינתÆ מרתק  ממליצהÆ הוא חי ועבד בניו יורק מאז היגר לארה¢ב אחרי 

øוהסיפור Æ±π¥π≠השרות הצבאי ב
Æהוא אייר את ¢ויהי ערב¢ של פניה ברגשטין¨ שהיה לקלאסיקה של ספרות הילדים המקומית ≠ ונעלם

øמי היה חיים האוזמן
¢בשמי ערב כחולים¨ בשמי ערב צלולים¨Ø שט ירח עגול ובהיר¢Æ אין כמעט ילד שגדל בישראל ואינו מכיר 
בעל פה את השורה היפה הזאת¨ הפותחת את ¢ויהי ערב¢ שכתבה פניה ברגשטין לפני יותר מ≠∞∂ שנה 
©π¥π±¨ הוצאת הקיבוץ המאוחד®Æ ורבים מאוד גם ההורים שגדלו בישראל ויודעים לדקלמה בעל פה¨ לא רק 
כקוראים שילדיהם מבקשים לשמוע את הספר שוב ושוב¨ אלא גם כמאזיני≠עבר¨ כילדיםÆ אותה ואת המשכה¨ 
דף אחרי דף¨ דרך המהומה הגדולה שמקימה הילדה בלול התרנגולות ודרמת הכעס של אבא¨ ועד השורה 

 Æ¢האחרונה¨ המנחמת והמשמחת∫ ¢וכשאבא נשק לה¨ אוהב וסולח¨ נשק לה גם הירח
ואולם¨ לא פחות משורותיו של סיפור הסליחה המשפחתי הזה ©שהוא עיבוד חופשי מאוד של חלק מסיפור 
נוצרי במקור¨ שכתב הנס כריסטיאן אנדרסן כ≠∞∞± שנים קודם לכן¨ ¢מה ראה הירח¢®¨ חקוקים  סליחה 
בזיכרון¨ אצל קטנים כגדולים¨ פניו של אותו ירח¨ עגולים צהבהבים¨ גדולי עיניים¨ המשנים את סברם על פי 

 Æהסיטואציה∫ פעם מחייכים באהבה¨ פעם דאוגים¨ פעם כועסים ופעם סולחים ואוהבים מאוד
והדינמיים¨ עם ההפתעות הקטנות בשוליהם¨ שקשה לדמיין את הספר  על ציורי הספר¨ האקספרסיביים 
בלעדיהם¨ חתום חיים האוזמןÆ היה זה כנראה ספר הילדים הראשון שאייר¨ או לפחות ספר הילדים הראשון 
שעליו היה חתום בשם זהÆ והיה זה גם ספר הילדים הישראלי האחרון שעליו היה חתוםÆ מאז נעלמו עקבותיו 

 Æשל האוזמן משדה ספרות הילדים ובכלל
עינת אמיתי¨ בת ∞¥¨ בת קיבוץ גשר¨ יצאה לחפש את עקבותיוÆ מי היה חיים האוזמןø היכן נולדø מתי עלה 
לארץø האם עזב אותהø האם המשיך לעבוד במקום כלשהו כמאיירø מה עוד עשהø המון שאלות הטרידו 
אותהÆ ואמיתי¨ אשת מחשבים שתחום התמחותה בלשנות חישובית¨ ידעה שהרשת היא הדרך הטובה ביותר 
לנהל את המסע הבלשי שלהÆ את ממצאיה ¢Øhttp∫ØØtarbut≠yeladimÆblogspotÆcom¢הציגה בבלוג שלה¨ 
שעם הזמן הלכו ותפחו¨ עם עוד ועוד מידע מרתק שתרמו רבים¨ אך עדיין בלי התשובה לשאלת השאלות∫ 
מיהו חיים האוזמן ולהיכן נעלם אחרי Æ±π¥π מסע החיפוש של אמיתי נפתח כאשר החלה לאסוף בהתנדבות 

Æחומר לתערוכה גדולה על תרבות הילד בקיבוצים¨ שנערכה במשכן לאמנות בעין חרוד

 מאת∫ חנה משה גßקמן



±∏

סצנת הלול ב¢ויהי ערב¢Æ מימין בגרסה המוכרת של האוזמן¨ משמאל באיור של אילזה קנטור

על השתלשלות החיפוש שלה אחר האוזמן היא מספרת∫ ¢הכל התחיל מביקור שעשיתי אצל תרזה פרסאי 
בקיבוץ שרידÆ תרזה היא בתה של המאיירת אילזה קנטור הידועה כמובן בזכות איוריה לספר הפעוטות 

הקלאסי ßבוא אלי פרפר נחמדß¨ שכתבה פניה ברגשטין השתיים¨ מתברר¨ היו חברות קרובות ופניה היא זו 
שכתבה בעבור בתה של אילזה את ßשיר ערש לתרזהÆß באתי לשמוע מתרזה פרטים על אמה ומצאתי¨ תלויים 

 Æבצד עבודות רבות נוספות של קנטור ßבוא אלי פרפר נחמדß על קירות הבית¨ את האיורים המקוריים של
¢תרזה סיפרה שאצל אחותה¨ תמר דאוס¨ מצויים איורים מקוריים פרי מכחולה של האם לßויהי ערבÆß לשאלתי¨ 
איך זהø הרי אייר את הספר מאייר אחר¨ חיים האוזמן ≠ סיפרה לי תרזה¨ שאילזה ופניה הכינו יחד את הספר 
בסוף ∏¥π±¨ כנראה בהשראת עיבוד לועזי של הנס כריסטיאן אנדרסןÆ המקור¨ איוריה של אילזה ולצדם¨ 

 Æ¢בכתב ידה של פניה¨ הסיפור המוכר¨ נמצא אצל תמר
מדוע החליטה ההוצאה להוציא לאור את הספר באיוריו של אחר¨ לא ברורÆ ואולם¨ בשיחה שקיימה אמיתי 
עם תמר דאוס התבררו כמה פרטים מעניינים∫ האחד¨ שעם הוצאת הספר¨ במאי π¥π±¨ עם איוריו של האוזמן¨ 
הופתעו כנראה ברגשטין וקנטורÆ ברגשטין לא הכירה את האוזמן ואף לא הייתה שבעת רצון מציוריוÆ ¢לדעת 
פניה¢¨ מספרת אמיתי¨ ¢ציוריו לא היו מספיק קיבוצייםÆ ואכן¨ כשקיבלתי לידי את האיורים של אילזה קנטור 
מבתה תמר¨ הבנתי עד כמה זרים היו איוריו של האוזמן לרוח הקיבוצית הרצויה∫ לאבא יש שביל בצד וקפל 

 Æ¢הילדה בלונדינית¨ סרטים בשיערה¨ ולול התרנגולות כלל לא נראה כמו לול קיבוצי Æבמכנסיים
האיורים של אילזה קנטור הרבה יותר קיבוציים∫ האב פועל קיבוצי לכל דבר והילדה הרבה פחות פרועה מזו 

 Æשל האוזמן∫ שתי צמות¨ מטפחת אדומה לראשה¨ כיאה לילדה סוציאליסטית ממושמעת
¢משיחותי עם בנותיה של אילזה קנטור¢¨ מספרת אמיתי¨ ¢התברר גם¨ שכשאילזה הלכה לבקר בבית החולים 
את חברתה פניה ©היא מתה ב≠∞πμ±®¨ פניה¨ שראתה רק את ציוריו של האוזמן וחשבה אותם לציוריה של 
אילזה שהכינה לספרן המשותף¨ קראה בכעס והאשימה אותה¨ ßאילזה מה עשיתø זה לא משלנו°ß אילזה 

 Æ¢נפגעה מאוד ומאז רבצה עליה השיחה והאיורים לספר המשותף נגנזו
מרגע זה פתחה אמיתי במבצע חיפושים אחר האוזמן כדי להבין את השתלשלות האירועים ואת פשר זרותם 
של איוריוÆ ¢הלכתי לארכיון של פניה בגבת¨ ושם מצאתי אישורים לכך שהיא לא הכירה את האוזמן ולא ידעה 
כי אלה האיורים שיופיעו בספרÆ ¢התחלתי לכתוב את הבלוג והעליתי אליו את האיורים של אילזהÆ ואז התחילו 
לזרום פרטים מאנשים∫ מדנמרק כתבו לי על המקור של אנדרסןÆ המאייר דוד פולונסקי שלח לי סרט אנימציה 
של פרסומת לפיליפס מ≠∑≤π±¨ שאויר על ידי אנימטור גרמני ומופיעות בו דמויות הכוכבים שכל כך מזוהות 
עם הספרÆ הייתכן שהאוזמן היה חובב אנימציהø הייתכן שיצר סרטי אנימציה בעצמוø בנוסף לכך כתבו לי 
לבלוג על ספר שהוציא מורה בבן שמן¨ ד¢ר זכריהו גוטליב¨ ßאנטומיה ומורפולוגיה של הצמחß מ≠π≥π±¨ שאייר 
חיים האוזמןÆ על כריכת הספר כתוב שחיים האוזמן הוא בוגר כפר הנוער בן שמןÆ לדאבוני¨ חלק גדול מארכיון 
בן שמן נשרף¨ ובו השנים הרלוונטיותÆ ראיינתי ותיקי בן שמן רביםÆ אחד האיכרים¨ חנוך ויץ¨ זוכר שחיים האוזמן 

Æהיה יקה ושהוא נתן שיעורי ציור בכפר לאחר הלימודים



האוזמן

האוזמן¨ בוגר בן שמן¨ התגייס ב≠±¥π± לצבא הבריטי ובו עבר כמה יחידות תובלה¨ בין היתר היה על האוניה 
¢ארינפורה¢ אשר יורטה ע¢י הגרמנים בים התיכון והיה בין ניצוליה ששהו באיטליה תקופה קצרה בה גם חגגו 
ליל סדר ויש  לנו בארכיון העתק של ההגדה שאייר חיים האוזמןÆ מהצבא השתחרר ב≠∂¥Æ±π מצאתי שבאותה 

 Æ¢שנה הוא מופיע ברשימת מקבלי המשכורות של הוצאת הקיבוץ המאוחד¨ ומאז נעלמו עקבותיו
במסגרת חיפושיה התקשרה אמיתי לאילה גורדון¨ ממקימות אגף הנוער במוזיאון ישראל¨ ושאלה אותה אם 

Æגורדון סיפרה¨ שכולם מחפשים את חיים האוזמן¨ ואיש לא יודע מיהו¢ Æהיא יודעת משהו על האוזמן
היא סיפרה על אוסף נפלא המצוי במחסני אגף הנוער במוזיאון של פנסי קסם משנות ה≠∞¥ וה≠∞μ¨ המאוירים 
על ידי מיטב המאיירים של התקופהÆ על אחדים מהם¨ מתברר¨ חתום ßחייםÆß ועוד דבר טוב קרה בעקבות 
הדיון בבלוג והעניין שעורר∫ הוצאת הקיבוץ המאוחד החליטה להוציא לאור  את ¢ויהי ערב¢ עם איוריה של 
אילזה קנטור במהדורה מוגבלת¨ לציון עשר שנים למותהÆ משיחה עם איוון זקס מתל אביב¨ התברר לאמיתי 
כי האוזמן היה בעצם פרד ©פריץ® האוזמן¨ ושהיגר לארצות הברית לאחר קום המדינה¨ שם היה לגרפיקאי 

 Æומאייר מצליח
הרבה דובר במשך השנים על הסיבות לכך ש¢ויהי ערב¢ הצליח כל כך והיה לקלאסיקה לפעוטותÆ רבים 
ציינו¨ ובצדק¨ את כישרונה הגדול של ברגשטין לזקק את מילותיה ולספר סיפור פשוט ומלא רגש¨ המתנגן 

 Æכמוסיקה בעת הקריאה
 Æועל כל זאת יש להוסיף כמובן את איוריו המצוינים של האוזמן¨ שאין ספק שסייעו לסיפור להיהפך לקלאסיקה
ייתכן מאוד¨ שדווקא אותה ¢אי≠התאמה¢ שלהם לרוח הקיבוץ של אותם ימים¨ אותה צרימה אידיאולוגית 
נעימה¨ הפכו את הסיפור למעניין ומורכב יותר¨ אז וגם היוםÆ איוריה של קנטור¨ טובים ו¢מקומיים¢ ככל שהיו¨ 

Æלא היו מעוררים צרימה מעניינת שכזו
ועוד אחד אחרון ומרתק לא פחות≠ לפני כשנתיים התקשרה אלי רעיה יחזקאל וספרה לי שהיא בתם של 
שושנה ובצלאל מילוא≠ מלניקÆ שושנה הייתה חניכה עולה מגרמניה¨ בצלאל מדריך מטעיםÆ הם הכירו נישאו 
  Æלימים הייתה שושנה מורה לאנגלית ב¢כדורי¢ ובצלאל מנהל בו Æבבן שמן ונולדו להם שלושה ילדים בכפר
היא בקשה למסור את זיכרונות הוריה מבן שמן לארכיון וגם שאלה אותי אם שמעתי על חיים האוזמןø  ספרתי 
לה על עבודת הבילוש שערכה עינתÆ מתברר שחיים היה חבר משפחה קרוב וביקר פעמים רבות בארץ 

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆלו ידענו קודם היה הסיפור מתקצר Æוקבלנו ממנה תמונות וחומר לרוב

לצורך הכתבה נעזרתי בראיונות של הבן עם אביו ובכתבה של יעל דר ב¢הארץ¢

±π



≥Æ≤ רות אניס ≠ תולדות חיים

 Transnistria¸ גורשו שתיהן על ידי השלטון הפשיסטי הרומני לטרנסניסטריה ±π¥± באוקטובר
¸שם הם שהו כשנתיים בגטו מוגילב ¸Æ˛Mogilev  באמצעות תשלום שוחד ובעזרתו של הצלב 
האדום רות ואימא הצליחו להימלט מהגטו ובדצמבר ≤¥π± לאחר מסע מייגע של שלושה חודשים 

Æהגיעו השתיים לגבול הלבנוני ≠ פלסטיני דרכו הוברחו חזרה לפלשתינה
היא עבדה  כשנתיים  היא שהתה  בן שמן שבו  הנוער  לכפר  רות  הגיעה   ±μ בגיל   ±π¥≥ בשנת 
במשתלת הנוי ובגינון שם היא נחשפה לתחום שעתיד להיות יעוד ומרכז חייהÆ   את לימודי הבגרות 
היא סיימה בגימנסיה הרצליה בתל אביבÆ לאחר שירותה הצבאי היא החלה בשנת π¥π± בלימודי 
ארכיטקטורה בטכניון בחיפה¨ היא סיימה את לימודיה בשנת ¥πμ± כמהנדסת מדופלמתÆ הנושא 
והייתה אחת  שהיא בחרה לעבודת המוסמך היה ¢מיקומם של בתי הספר בשכונות המגורים¢ 
משתי העבודות גמר הראשונות שהוגשו בפקולטה לאדריכלות ותכנון ערים שבטכניוןÆ עם סיום 
הלימודים בשנת ∂πμ± היא המשיכה כאסיסטנטית  של האדריכל חיים לטה בטכניון בהדרכת 
סטודנטים ובשיתוף אתו גם בתכנון מספר גנים פרטיים¨ חצרות ובתי ספר בקיבוצים גבת¨ איילת 

 ÆÆÆהשחר¨ שומרת ונוספים

≤∞

 Æרנוביץ שברומניהßבצ ±π≤∏ רות לבית וידנפלד נולדה בשנת
משפחתה  עם  הגיעה  היא   π בגיל  בהיותה   ±π≥∑ בשנת 
אזור  ¸אז  מאיר  קריית  בשכונת  התגוררו  הם  לפלשתינה 

Æ˛פרדסים ≠ כיום כיכר רבין
תפנית דרמטית בחייה התרחשה בקיץ π≥π± כשהיא יחד עם 
 Æאימא נסעו לבקר את סבתה החולה בעיר רדאוצי שברומניה
זמן קצר לפני מותה של הסבתא פרצה מלחמת העולם ונבצר 

 Æמהן לחזור לפלשתינה



בשנת ∏πμ± יחד עם בעלה הברט שמואל אניס הם נסעו להולנד ללימודים והשתלמות¨ אחרי 
שעמדה בבחינות הוענקה לה תעודת ¢אדריכל גנים ונוף מדופלם¢ בשנים ∞∂≠πμπ± היא עיצבה 
 ±π∂∞≠±π∂¥ במשך ארבע שנים Æאת הגן התנכי בתערוכת ¢פלוריאדה ∞∂¢ שהתקיים ברוטרדם
הייתה רות אדריכלית נוף ראשית בעיר האג שבהולנד¨ בתקופה זו היה תכננה ועיצבה עשרות 

Æמגרשי משחקים ותכננה את הפרק העירוני הגדול ≠ ∞∞∞± דונם
בשנת ¥∂π± עם שובה ארצה היא פתחה משרם אדריכלות בשותפות עם האדריכל מÆ סוזין ואחרי 
מגרשי  שמונה  נמנים∫  החשובות  עבודותיה  בין   Æעצמאי משרד  כעשור  במשך  ניהלה  כשנתיים 
משחקים ציבוריים בירושלים¨ תכננה ועיצבה שטחים פתוחים וגינון ל≠∞∞μ יחידות דיור בקרית ים¨ 
ניסחה תקנון  עשתה עבודות עבור רשות שמורות נטבע  בעין פשחה ובהר מירון¨ כמו כן היא 
למגרשי משחקים¨ ערכה תחקירים ומחקרים עבור מרכזי נופש¨ מחצבות¨ כבישים ומחלפיםÆ לצד 
עבודתה המעשית¨ לאורך כל השנים עסקה רות בהוראה בטכניון כמתרגלת וכמנחה והייתה בין 
מקימי המסלול לאדריכלות נוף בפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים וניהלה אותו שנים רבות¨ ב≠ 
 Æרות  השתתפה בכנסים וסמינריונים בינלאומיים בארץ ובחו¢ל Æהוענק לה תואר הפרופסורה ±π∑∑
פועלה ומחקריה אודות המקורות וההשפעה על הגנים והנוף בארץ¨ והיוו בסיס למחקר אקדמי 
למחקר לממשיכי דרכהÆ בשנת ¥ππ± יצא לאור ספרה אודות ¢∞∂ שנות עיצוב גנים ונוף בקיבוצים¢
רות אניס בעלת שלושה תארים אקדמאים נחשפה לתחום של אדריכלות נוף ועיצוב הסביבה 
כחניכה בבן שמן בתחילת שנות ה≠∞¥ כשעבדה במחלקת הגינון ומשתלת הנוי של הכפר סגרה 
מעגל בן למעלה מ≠ שנה בקשר שלה עם בן שמן עם עבודת מחקר ותיעוד שהיא עבדה עליה 

לאחרונה∫ ¢תולדות הנוף בבן שמן לקראת תכנית שימור ושיחזור¢
¢לא בכדי הוכרזה בן שמן¨ ¢החצר הפנימית¢ וכפר הנוער כאחד מ≠ אתרי מורשת ותקומה לאומית 
לשימורÆ מעיון ראשוני במחקרים¨ פרסומים¨ תוכניות וצילומים ניתן כבר בשלב זה לקבוע שבן שמן 

הוא אחד מהאתרים העשירים והחשובים במורשת הציונית והחינוך בישראל¢  
Æרות אניס היא מהוותיקים שבין חברי ¢אביב¢ עמותת בוגרי כפר הנוער בן שמן ßפרופ

≤±

בגמר שירותי הצבאי התקבלתי לעבודה במפעל לשיקום טנקים¨ אשר במשך הזמן הוסב 
למפעל לייצור טנקי ה¢מרכבה¢Æ עבדתי במפעל ∂≤ שנים וכמנהל עבודה במחלקת דגמים 

Æהייתי שותף לייצור טנקי מרכבה ±¨ ≥¨ ≤ ו≠¥ בניהולו של האלוף ישראל טל ז¢ל
פרשתי מעבודתי בשנת ≤∞∞≥Æ האהבה לציור באה לידי מימוש בעוצמה רבה עם הפרישה 
אני מושפע מהזרם הריאליסטי באמנותÆ החיים והאנשים בסביבת חיי הם הנושאים  Æלגמלאות

Æוההשראה לעבודותי
ÆÆÆכן ירבו Æאני נשוי לאורה¨ לנו שלושה ילדים וארבעה נכדים

בידיעון הקודם ©μ±∞≥® נשמט בטעות החלק האחרון בכתבה על יצחק רכניצר¨ להלן הקטע 
שנשמט∫



בשנות השלושים הארבעים והחמישים של המאה הקודמת¨ פרח החינוך המוזיקלי בכפר 
הנוער בן שמןÆ החינוך החקלאי וההתיישבותי שולב בחינוך מוזיקלי בזכות המורשת המוזיקלית 
שהובאה מגרמניהÆ מורשת ההאזנה והערכת המוזיקה הקלסית הונחלה למעשה בזכות בני 

Æהעלייה החמישית לא רק בערים הגדולות אלה גם בהתיישבות העובדת

Æמלימודי מוזיקה אצל אוטו קלמפרר לבן שמן
חינוך מיוחד זה בכפר הנוער בן שמן קשור בעיקר בשמו של מוזיקאי≠ חלוץ יליד גרמניה 
¸דורטמונד˛ שעלה לארץ עם אשתו אגנס ¸לבית אופנהיים¨ ילידת קאסל˛ ב≠≤≤π± מגרמניה 
והגיע לבן שמןÆ חנן אייזנשטט היה מוזיקאי בכל רמ¢ח אבריוÆ בגלל השובבות הרבה שלו¨ 
הוא איבד בנעוריו את זרועו הימניתÆ למרות היותו גידם¨ למד נגינה בפסנתר ובחליל ניצח על 
תזמורת קלאסית ועל מקהלותÆ הוא למד בפרנקפורט בין השאר אצל אוטו קלמפרר¨ שם 
רכש ידע מוזיקלי רבÆ בפרנקפורט פגש את אגנס שהייתה ספרנית במקצועה ויחד עם זאת 
עזרה בניהול משק הבית של הפילוסוף היהודי הנודע והחולה פרנץ רוזנצוייגÆ אגנס הייתה 
קבע  דרך  עמו  שניגנה  השנייה שעה  כיד  עבורו  שימשה  היא  כי  כנגדו¢¨  ¢עזר  לחנן ממש 

Æבפסנתר

Æמוזיקה בתקשורת בסיסית
 Æ±π≤∑ ד¢ר להמן¨ ייסד את כפר הנוער בן שמן בליטא ועלה עם קבוצת הילדים לארץ בשנת
רופא במקצועו˛ היו השקפות חינוכיות  הוא התישב בסמוך למושב הותיק בן שמןÆ לד¢ר להמן̧ 
ופוליטיות מיוחדות במינןÆ להשקפות הללו הייתה התייחסות מיוחדת לחינוך המוזיקלי ולמוזיקה 
בכללÆ כפר הנוער בן שמן היה מוסד עצמאי¨ כלומר לא נשלט על ידי הזרמים השונים של 
ידי  על  לא  וגם   הלאומי  הועד  של  החינוך  מחלקת  ידי  על  לא  גם  ישראל¨  בארץ  החינוך 

Æההסתדרות הכללית של העובדים בא¢י
חקלאי˛ מהארץ ממשפחות  הכפר קלט ילדים ונערים בגיל בית הספר היסודי וביה¢ס התיכון̧ 

Æ¢הנתונות במצוקה וכן מחו¢ל באמצעות ¢עליית הנוער
הילדים והנערים שעלו לארץ לא ידעו בתחילת דרכם עברית ולכן השירה והנגינה בחליליות 

 Æהיו אמצעי לתקשורת בסיסית¨ כלי להיות ביחד ובהרמוניה
Æלהוראה המוזיקלית הבסיסית הזאת הקדיש חנן את כל מרצו

שער ¥ ≠ זכרונות מבן שמן
±Æ¥    חקלאות ומוזיקה בכפר הנוער בן שמן

מאת∫ פרופ‘ בנימין מעוז

≤≤



Æצריך מודולציה בין סולם לסולם
מוצאי שבת בשעת הדימדומים¨ זמנה של ¢הסעודה  נושא חשוב נוסף הייתה החגיגה של עונג שבת̧ 
השלישית¢˛Æ בחגיגות הללו היה לשירה ולמוזיקה חלק השוב ביות¨ אפילו מכריע¨ מכיוון שהן קבעו 
את האווירהÆ חנן ידע להנהיג שירה בציבור¨ עם ליווי של פסנתר שכללה שירים יהודיים Ø חסידיים 
 Æאבל היו גם קטעים מתאימים של ההצגה ¢מגילת רות¢ קלסית Æמסורתיים ושירי ארץ ישראל
לעיתים השתתפו גם נגנים נוספים כמו נגן הצßלו פאול מליסר ¸גם הוא ייקה תושב בן שמן˛Æ חנן 
מעבר מסולם לסולם˛ כדי שהאווירה  סיפר לי שבאירוע כזה אין לעבור לסולם לסולם בלי מודולציה̧ 

Æלא תיפגע
כמובן שעונג שבת כלל גם קטעי קריאה¨ מעין דרשה קצרה שהיה מוקדש לנושא מסויםÆ האירועים 
התרבותיים≠מוזיקליים הגיעו לשיאים בהתאמה למחזור השנה העבריÆ זכורים לי במיוחד חגיגת 

Æחנוכה וחג השבועות והבאת הביכורים
בחנוכה נהג חנן להזמין קבוצת נגנים צעירים מבחוץ¨ כל בני הנוער ואורחים רבים התכנסו בחדר 
האוכל הגדול¨ להדלקת הנרות והעיקר שירה בציבור שכללה קנונים¨ להקות ילדים על הבמה שרו 
וניגנו בכלי הכשה פשוטיםÆ חנן עיבד בצורה יפיפייה מנגינה מיוחדת לשיר ¢הנרות הללו¢ כמו כן 

Æשילב את הקטע הקלסי הידוע מתוך ¢יהודה המכבי¢ של הנדל בתזמור כלי קשת

Æקונצרט קלסי דוחה כדורגל
חגיגות הבאת הביכורים של בן שמן נודעו בכל מהארץ¨ לבד מתהלוכת הבאת הביכורים של המשק 
החקלאי שנהוגה במקומות אחרים¨ הייתה בבן שמן גם תוכנית אומנותית שכללה את ההצגה 
¢מגילת רות¢ בצורות שונות עם טקסטים מדוברים¨ שחקנים בתלבושות ססגוניות תפאורה ותאורה 
מתאימים¨ וכמובן עם ליווי מוזיקלי¨ שירי סולו ומקהלהÆ חנן אימץ את שילוב המוזיקה  השירה של 

יחידים¨ מקהלה ונגנים עם המחזה
להפקה משולבת אחתÆ הוא השקיע מזמנו בחזרות כידי להגיע לשלמות¨ הוא ידע לאלתר על ידי 

Æהכנסת חידושים של הרגע האחרון
זכורה לי במיוחד ההצגה הנהדרת ¢בגדי המלך החדשים¢ של אנדרסן עם מוזיקה של אופנבך¨ 
ההפקה הייתה משותפת לכל ילדי הקבוצה חלקם על הבמה כשחקנים וזמרים וחלקם מאחורי 
הקלעים בהכנת התפאורה¨ התאורה¨ התלושות והאביזריםÆ הפקת ההצגה שימשה למעשה ככלי 
חינוכי מהמעלה הראשונה כשכל חניך בקבוצה היה שותף בהפקהÆ ¸ההצגה הזאת וההצגה ¢מוק 
הקטן¢של וילהלם האוף הופקו בשנת ∞π¥π≠μ± בבן שמן בß שעל יד כפר ויתקין כשבני הנוער פונו   

 ˛Æמבן שמן שהייתה במצור

≤≥



אירוע תרבותיØמוזיקלי נוסף שחנן נהג לארגן¨ בזכות קשריו הטובים בתחום המוזיקה  והתזמורת 
להביאם  הצליח  חנן  הירושלמית˛  ¸כיום  הרדיו  ותזמורת  הפילהרמונית˛  ¸כיום  ישראלית  הארץ 

Æלהופעות בבן שמן בהתנדבות מלאה ללא תשלום
זכורני שבחג השבועות ∂¥π± הופיע תזמורת שלמה בפני בני הנוער שקיבלו אותה בהתלהבות 
רבה  כל כך שהעדיפו לשמוע את הקונצרט על פני משחק כדורגל שנערך באותה השעה באזור° 
עד היום אני זוכר את פרטי התוכנית∫ הפתיחה ¢אפיגנייה מאוליס של גלוק¨ קונצרטו לחליל של 

מוצרט עם הנגן אורי טיפליץ והסימפוניה החמישית של שוברט¨ חוויה לכל החיים°

Æמורשת המוזיקה של חנן אייזנשטט
חנן הוזמן רק לעתים רחוקות לנצח על קונצרטים מחוץ לבן שמן¨ זכור לי קונצרט אחד בלבד 
בניצוחו עם תזמורת רשות השידור באולם איק¢א בירושליםÆ התזמורות נמנעו מלהופיע עם מנצח 
בעל זרוע אחתÆ חנן ביקר פעמים רבות בחו¢ל והשתתף שם במחנות של בני נוער ובכינוסים של 
יהודים¨ בהיותו בהולנד הוא הצליח לשכנע נדבן יהודי בעל בית מלאכה לייצור אורגניםØעוגבים 
Æלתרום אורגן לכפר הנוער בן שמן¨ האורגן הגיע והותקן בייסורים רבים¨ אולם איש לא ידע לנגן בו
באחרית ימיהם עקרו חנן ואגנס לרחובות שם ארגן חנן מקהלה צנועה שהתרכזה בעיקר במוזיקת 

 Æגם אני שרתי במקהלה זו ונהניתי מהרמה התרבותית הנפלאה Æברוק עתיקה
Æבמותם נקברו חנן ואגנס בקיבוץ צרעה שבו חי בנם גידי

 Æמורשתו המוזיקלית של חנן אייזנשטט אומצה על ידי מוסדות נוער התיישבותיים בכל רחבי הארץ

הכתבה  נכתבה בידיי חניך בן שמן פרופסור בנימין מעוז מאוניברסיטה בן גוריון כאות הוכרה והערכה 
לדמותו ופועלו של חנן אייזנשטט ז¢ל בתחום המוזיקהÆ הכתבה הופיעה  בעיתון ¢יקינתון¢ של יוצאי גרמניה 

 Æ≤∞±∞ בארץ בשנת
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±π∂≥ מפגש חברים כיתה י¢ב מחזור ¥Æ≤

Æ≤≤Æ≥Æ≤∞±μ מפגש החברים התקיים בחיפה בביתם של פאני ועמיאל אורן בשבת
תמיד משמח לפגוש חברים מבן≠שמן גם לאחר שנים¨ זר לא יבין את הקשר המיוחד הזהÆ לחלק מאיתנו 
ואולי לרובנו לא היה קל אז בכפר¨ היו שהגיעו מישובים שונים בארץ ממשפחות שלא יכלו לטפל בהם בשל 
קשיי היום והפרנסה ואחרים הגיעו כעולים חדשים מארצות שונותÆ היו קשיי שפה ¨ געגועים והרבה חששות 
אבל¨ כולנו מצאנו את מקומנו בכפר בביה¢ס ובחברה¨ מצאנו בית חם ותומךÆ כפר הנוער בן שמן העניק לנו 
ערכים תרבותיים ואנושיים על פי חזונו של ד¢ר להמןÆ בכפר קיבלנו חינוך¨ שהכין אותנו להשתלב ולהיות בני 

Æכמו≠כן קיבלנו חינוך לערכים של אחווה¨ אהבת הזולת ועזרה הדדית Æאדם תורמים בחברה
היו  בינינו כאלה כמו  קמיל¨  אריה ואלכס ©שחי כיום באוסטרליה®¨ שבאו כעולים חדשים¨ עם ידע  במתמטיקה¨ 
והם ניהלו את השיעור  עם המורה למתמטיקה ©צידון® בעוד ששאר  תלמידי הכיתה  היו מנותקים ולא הבינו 
דבר במהלך השיעורÆ לעומת זאת¨ במקצועת תנ¢ך¨ ספרות¨ ולשון את הטון הכתיבו עמיאל¨ יוסי¨ מנשה¨ דוד¨ 
לביא¨ קלרה ועדנהÆ ובעבודה בפלחה הובילו מנשה ודודÆ מחזור ≤∂π± הם בוגרי  המחזור  הראשון לתעודת  
בגרות  בבן  שמן¨ זו הייתה כיתה  של  בן שמנים אליה צורפו תלמידים מבית הספר החקלאי נחלת יהודה 

Æשהשתלבו עם המקומיים בצורה טובה מאוד
אנחנו כיום מעמד הביניים ועמוד השדרה של  החברה הישראלית וגשר בין ילדינו להורינוÆ החברים שיושבים 

 Æכאן הם דוגמא ומופת להשתלבות בחברה הישראלית¨ בחינוך בחקלאות¨ בכלכלה¨ באומנות ובמדע
אנחנו לא צעירים כפי שהיינו  כשהתחנכנו בכפר כשהמורים שלנו עסקו  בחינוך והוראה¨ הכינו אותנו לחיים¨ 
שליחות שכמעט נעלמה ממסגרות החינוךÆ  למחנכים שלנו לא היו אמצעי עזר¨ היו להם רק גיר ולוח שחור  
והרבה אמונה ועידוד לתלמידיהםÆ נמצאים אתנו כאן שניים מאותו זן של מורים¨ מר ברוך הוד ופרופסור 
אברהם בלוםÆ גם לנו לא היו לפטופים¨ פלאפונים¨ הודעות ומסרונים ועם המעט שהיה לנו הצלחנו למצוא 

                                                                                                        Æאת דרכנו בחיים
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אביא  משפט אחד שנגע לליבי מהמכתבים שקבלתי מקמיל  ומנשה¨ אז כתבנו זה לזה מכתבים וכך ידענו 
על כל אחד מהחבריםÆ וכך כותב קמיל∫ ¢בעצם על אף המגוחך שבדבר שמחתי שלא באת לבקר אותי 
בשבת ההיא¨ שמחתי כיוון שלא רציתי שתראה אותי בעצם שפלותיÆ¢ קמיל חלה בדלקת ריאות והיה בטיפול 
∂ שבועות¨ ובבית ההבראה הוא פגש את עמיאל שגם הוא החלים מדלקת ריאותÆ במכתב  אחר קמיל כותב∫ 
¢אני בינתיים פגשתי את מנשה¨ אמו חולה מאוד והוא לא הצליח לצאת בגלל הכוננות¨ הוא חגר את החגור 
לקח את הציוד ועלה על המשאית בדרך לשכב במארביםÆ ידעתי שאמו חולה וליבי התכווץ בקרביÆ¢ בנושא 
קורס קצינים כותב מנשה∫ ¢בקשר אלי מה יהיה¨ אולי נשאר ואולי  נעוף¨ איך אומרים כל אשר יהיה נומר גם 

Æמילים כל כך אמיתיות אצל מנשה Æ¢זו לטובה
בהמשך שמעו החברים מעט על הנעשה בבן≠שמן¨ על העמותה¨ על המוזיאתר  והחברים המתנדבים¨ כמו≠כן 

Æניתנה לכל  אחד חוברת ¢שבלים¢ האחרונה
ברוך הוד ואברהם בלום סיפרו על האווירה שהיית ועל התלמידים של אותה תקופה¨  וגם על שגיאות ומסרים 
מוטעים  שעברו בין המבחנים של התלמידיםÆ אברהם ציין שהיו מקרים שתשובה לא נכונה עברה מאחד 
לשני¨ פשוט העתיקו זה מזהÆ לכן¨ גם להעתיק צריך לדעת ממי מעתיקיםÆ עמיאל קרא קטעים מהספר 

Æעכשיו יש לי אבא¢ שהוא כתב ונתן ספר לכל אחד מחבריו לכיתה¢
שניים  מחברינו  לכיתה  אינם איתנו עוד  דני אייזנשטיין ז¢ל שנהרג בתאונת דרכים בארה¢ב  ורימון גßקמן 
ז¢ל שנפטר לפני שנתייםÆ  קמיל ועמיאל  שגרו עם דני בחדר אמרו דברים לזכרוÆ דוד הקריא מכתב שקיבל 
מרימון וסיפר על ההכרות והחברות רבת השנים שהייתה ביניהםÆ  כמו≠כן נאמרו דברים לזכרם של מדריך 

Æהקבוצה ד¢ר אברהם טל והמורה והמחנך שמעון ווגה ז¢ל
בהמשך המפגש החברתי¨ לביא צרפתי עם מנדולינה ועמיאל אורן עם המפוחית הנעימו  בנגינה בשירים של 
פעם ומנשה שר את השיר רינה ושיתף את הנוכחים בשירה ובהקראת קטעים יחד עם דבורה מנור מרים 

Æצדוק ואחרים
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במפגש השתתפו הבוגרים הבאים ובנות זוגם∫ עמיאל אורן ©המארח®¨ קלרה שמילוביץ¨ עדנה אורגד¨ לביא 
צרפתי¨ דוד בן≠נתן¨ מנשה צדוק¨ קמיל פוקס¨ אריה בר זאב¨ יעקב לייבל¨ יוסי בן≠דוד¨ עזרא מנור¨ ישראל 

 Æפישמן  והמורים ברוך הוד ואשתו שרה¨ אברהם בלום ואשתו לאה
התגובות של החברים לאחר המפגש היו מרגשות מאוד¨ שתיים מהתגובות מובאות כאןÆ אברהם בלום כתב∫ 
 μ∞≠בשנות ה Æהתרגשתי מאוד במפגש ואני רוצה להודות לכם על שהזמנתם גם אותנו¨ המורים לשעבר¢
וה≠∞∂ רוב המורים בפנימיות חקלאיות היו עוזבי קיבוצים שחיפשו  מסגרת פחות נוקשה מהקיבוץ¨ אך עדיין 
חלוציתÆ הרקע הזה ודאי תרם לקשרים ההדוקים בין מחנכים וחניכיםÆ כמורים בלתי מוסמכים גם אנחנו 
הרגשנו שעלינו להשלים את החסר בהשכלהÆ כאשר זכיתי להיות אחד המייסדים של היחידה לתכניות 
לימודים במשרד החינוך¨ זה היה רק טבעי שנעזרתי בחניכים לשעבר ©עזרא¨ דוד¨ בני פינשטיין ונורית®Æ גם 
בתוך היחידה לתכניות לימודים היינו ¢כנופיה בן≠שמנית¢ ≠ שמעון ווגה¨ נעמי געש ואניÆ אפילו במסגרת 
המילואים הכנו חומרי לימודים ל¢נערי רפול¢ שלא זכו להישלח לכפר נוערÆ למזלי¨ אני עדיין יכול לעזור 
לתלמידים אתיופיים ©ואחרים® שזקוקים בעזרה בלימודים¨ ולמורים מהפריפריה הדרומית הלומדים לקראת 

 Æ¢כל זה כהמשך לחוויה של ¢לתת¢ ≠ זכר לבן שמן Æתואר שני בחינוך
התגובה של אריה בר זאב ©וולפסון® הייתה∫ ¢מאחר ובמפגש החם והמרגש אצל אמיל עלה נושא היותנו  
בוגרי  המחזור הראשון לתעודת בגרות בבן שמן וקמיל הזכיר שהוא עדיין בוגר ¢רפת ופלחה Æ¢ברצוני  לספר 

Æעל נפתולי הדרך שעברתי כשאני מצויד בתעודת בגרות חקלאית
לפני  אלקטרוניקה  לטכנאי  קורס  ועברתי  הטכני  במגזר  סקרנותי  לממש  פניתי  בכפר¨  לימודי  סיום  עם 
התגייסותי  לח¢א¨ כשחלומי היה להשלים לימודי הנדסה בגמר השרותÆ בימים ההם התחרות ללימודי הנדסה 
בטכניון הייתה  מאד קשה ©מעל ∞± מועמדים לכל מקום® ועל כן כדי לעמוד בדרישות  מבחני הכניסה 

Æשלוחת הטכניון   ארגנה קורס הכנה
כשרציתי להירשם לקורס שכזה נתקלתי בסירוב הראשון שמקומי  לא בקורס  הקצר המיועד  לבוגרי  מגמה  

 Æריאלית אלא בקורס ארוך שמעל  שנה
יכול  ונתקלתי בסירוב השני שכלל איני  לי  הטפסים כמועמד לרישום בפקולטה להנדסת חשמל הוחזרו 

Æלהירשם בהיותי בוגר תעודת בגרות חקלאית ולכן מפנים אותי להירשם לפקולטה להנדסה חקלאית
מאחר   היום®  עד  השלמתי  ©שלא  רגילה  בבגרות  מקצועות   μ≠לכ הנדרש  להשלים  מיד  נרשמתי  כמובן  
לי להיבחן מול המועמדים האחרים  ואישרו  ושלטונות מוסד הטכניון קיבלו טענתי  ויתרתי  ובמקביל  לא 

Æבפקולטה לחשמל
ולכן מצויד באותה תעודת בגרות חקלאית בגאווה¨ אני נזכר שכבוגר ¢לולן ובוגר מטעים¢ למדתי עד היום  

Æלסובב מנועים¨ בפקולטה לחשמל
 Æ¢אני מניח  שלמרביתנו הדרך לא הייתה קלה אך אותם  יסודות  שחווינו בכפר  אפשרו  לנו להצליח  בדרכנו

                                                            

כתב וסיכם את המפגש ד¢ר דוד בן≠נתן

≤∑



≤Æ¥ זיכרונות מבן שמן ≠ חברתי שולמית אלוני ז¢ל Ø שולמית ©פדרר® לוקר

 Æהגענו לבן שמן ממקומות שונים לגמרי¨ אני מהעיר וינה שבאוסטריה והיא מתל אביב ±π¥∞ בשנת
נהיינו   Æßד הילדים  באותו החדר¨ בחברת  והתגוררנו  באותה הקבוצה  היינו  כיתה¨  באותה  למדנו 
לחברות קרובות¨ חברות שנמשכה לאורך שנים רבות¨ למרות שאני מתגוררת בארה¢ב ושולה 
בארץÆ אני זוכרת שפעם אחרי שחזרנו מחופשה התוודענו אחת לשנייה שאנחנו מתרחצות עם 
סבון עם ריח¨ בבן שמן של אותם הימים זה היה≠ כפירה בעיקר° כי הסבון שהיה מקובל בכפר 

Æהיה סבון חום של כביסה
 Æמהשיעורים לאנגלית שהעבירה יהודית סימון ז¢ל נהגנו להתגנב והלכנו לשחות בבריכת השחייה
הערצנו את המורים שלנו את יצחק והל ואת יזהר סמילנסקי¨ פעם בהיותנו בקבוצת דß ילדים 
החלטנו להיות צמחוניות¨ לא בגלל צער בעלי חיים ככה סתם כידי להיות שונותÆ ההורים של שולה 
היו באותה התקופה בצבא הבריטי והם שלחו לה קופסאות שימורי בשר¨ כמובן שהתחלקנו  במעדן 
המפוקפק הזהÆ כנראה שלחנה ברן אם ≠ הבית של קבוצת דß נודע לה הדבר והיא החליטה להביך 
 ¨¢ÆÆÆאותנו ובארוחת הערב היא הכריזה בקול רם שכל הקבוצה תשמע∫ ¢לצמחונים הערב קורן≠ביף
אנחנו התפוצצנו מצחוק° הידידות בינינו נמשכה שנים רבות עד לפטירתה¨ בכל פעם ששולה 
הגיעה לניו≠יורק היא התגוררה אצלנו ויחד היינו מבקרות במוזיאונים¨ הצגות תיאטרון¨ מסעדות 
ומבלות ביחד כאילו המרחק הגיאוגרפי לא קייםÆ אותו הדבר היה כשאני הייתי מבקרת בארץ¨ 
הצריף שלהם בכפר שמריהו היה ביתיÆ לעיתים דיברנו גם על פוליטיקה¨ עם שולה אפשר היה 
לדבר על כל נושא שבעולם ואפילו לעיתים לפטפט ולרכל על חוויות משותפות  מתקופת בן שמן 
מלפני ∞¥ שנה למורת רוחו של אהוד בעלי ז¢ל גם הוא חניך הכפרÆ הידידות הזאת נמשכת גם 

Æבדור השני¨ ביתי אילנה ובעלה בקשרי ידידות עם נימי בנה של שולה ורעייתו
בפעם האחרונה כשביקרתי את שולה בארץ באביב ¥±∞≥ היא שמחה מאד כשבאנו לפגוש אותה 
אני ביתי אילנה והנכדים וכרגיל חזרנו לדבר על תקופת בן שמן ועד כמה המקום הנפלא הזה 
עיצב את דמותנוÆ שתינו סברנו שתקופת בן שמן הייתה עבורנו מהתקופות היותר יפות ומשמעותיות 

בחיינו °°
נותרתי עם  וכך הגיעה לקיצה חברות בת ¥∑ שנים¨  זו שולה נפטרה  זמן קצר לאחר פגישתנו 

Æהזיכרונות

≤∏

שולמית אלונישולמית פדרר



שער μ ≠ ממרכז התיעוד ע“ש ריכרד לוינסון
±μÆ    כפר הנוער בן שמן ≠ מוסד חינוכי ארץ ישראלי

סקר וכתב∫ צבי ארז

≤π

מוסד היתומים בקובנו ולאחר מכן המעבר וייסוד כפר הנוער בן שמן בארץ ישראל¨ נוהלו על ידי 
Æחברה מייסדת בברלין באמצעות הקרן לעזרה ליתומים יהודיים שבראשה עמד וילפריד ישראל

Æבסיס פעולתו של ועד הנאמנים והיה בברלין ורוב חבריו היו תושבי חו¢ל
על פי הצעת החברה המייסדת בברלין¨ הוחלט בשנת ≤≤π± למסור את המוסד לקוראטוריון ©ועד 
מנהל® בארץ ישראלÆ ב≠≤≥ אוקטובר ≤≤π± התקיימה בארץ הישיבה הראשונה בה נבחרו חברי 

Æועד המנהל ובתור יו¢ר שלו נבחר ד¢ר סנטור
ממועד זה¨ למעשה¨ הפך כפר הנוער בן שמן למוסד חינוכי ארץ ישראלי

להלן מוצגת טיוטת ההחלטה של הישיבה הראשונה∫



≥∞

±π≤∑≠±π¥∑ התפתחות הכפר בעשרים השנים הראשונות    μÆ≤
סקר וכתב∫ צבי ארז

הגרף מציג את התפתחות הבנייה מיום היווסדו של הכפר בהיבט של תקציב¨ בניינים¨ עובדים 
Æוחניכים

שנה 
עברית

תרפ“ז≠פ“ח

תרפ“ט

תר“ץ

תאצ“א

תרצ“ב

תרצ“ג

תרצ“ד

תרצ“ה

תרצ“ו

תרצ“ז

שנה

±π≤∑≠≤∏

±π≤π

±π≥∞

±π≥±

±π≤

±π≥≥

±π≥¥

±π≥μ

±π≥∂

±π≥∑

מספר
החניכים

∂∞

±∞∂

±∂μ

≤±±

≤≤μ

≤¥¥

≤∂∂

≤μ∏

≤μ≥

≤¥π

מספר
העובדים

±≤

≤≤

¥∞

μ∞

¥∏

∑∑

±≤∞

±≤¥

±¥∑

±≥≥

שנה 
עברית
תרצ“ח

תרצ“ט

ת“ש

תש“א

תש“ב

תש“ג

תש“ד

תש“ה

תש“ו

תש“ז

שנה

±π≥∏

±π≥π

±π¥∞

±π¥±

±π¥≤

±π¥≥

±π¥¥

±π¥μ

±π¥∂

±π¥∑

מספר
החניכים

≤∏∑

≥μμ

≥π∞

¥∞∂

¥≤¥

¥≥±

¥∏μ

μ±¥

¥∏±

∂∞∞

מספר
העובדים

±¥∑

±μ∏

±μ∏

±∂≤

±∂≥

±∂≥

±∑∏

≤∞≤

≤¥μ

≤≤¥



≤μÆ רשמי ביקור במרכז התיעוד בבן שמן
מאת∫ אמירה קיש

ישנם אירועים שאנחנו שאיננו רואי נסתרות או נביאים¨ לא מבינים כיצד הם אירעו¨ מי תכנן 
אותם¨ ובעיקר מי וכיצד הוציאם אל הפועלÆ אירוע מסוג כזה פקדנו לפני מספר חודשיםÆ האם 

Æאך יש עובדה¨ האירוע התקיים øהאם יד מכוונת øיד הגורל
חיפשתי מקום שבו אוכל להתנדב ואת רצוני זה הבעתי בפני עזרא מנור בשיחת רעים¨ הוא 
העלה אפשרות שאבוא איתו לבן≠שמן לארכיון לעבוד שם מספר שעות במיונים של כתבי יד¨ 
כתבי עת תמונות ותעודותÆ מיד הבריק הברק¨ אבי מתוסקה ≠ מתתיהו דרור בלכר היה מראשוני 
 Æכמה מתאים לי המקום והזמן Æהילדים שעלו יחד עם ד¢ר להימן מבית≠הילדים בקובנה ליטא
בתקופה האחרונה אני עוסקת בילקוט מסמכים ותמונות על מסכת חייו של אבי שנפטר לפני 

Æשנים ±∞
באחד הימים נסעתי עם עזרא ובהגיענו אל הארכיון פגש אותנו בכניסה שוקי¨ לידו עמדו ≤ 
נשיםÆ שוקי החל להציגן∫ עמירה רחלי וÆÆÆ הרמתי מבטי עייני נפגשו עם רחלי¨ מיד נפלנו האחת 

ÆÆÆעל צוואר רעותה
רחלי בת גילי¨ מקבוצת כנרת¨ בתו של פייקלה שהיה חברו הטוב ביותר של אבי לאורך כל השנים 
עוד מימי בן≠שמןÆ את רחלי לא ראיתי יותר מ≠∞∂ שנים¨ מטרתה הייתה לחפש מידע על אביה 

Æמימי ילדותו¨ מקובנה ובן≠שמן
מחינו דמעה ונכנסנו פנימה¨ הסתכלתי סביבי והייתי כמוכת הלם∫ שולחנות מסודרים בחדר לא 
גדול¨ עמוס בספרים¨ מחשבים¨ תיקיות¨ אלבומים וקופסאות מלאות מסמכיםÆ מסביב השולחנות 
 Æישובים אנשים ששיבה זרקה ברעמת שערם ממיינים¨ כותבים ומשתפים זה את זה בממצאים
מדהים ומחמם את הלבÆ ליד אחד הקירות נמצאים מחשבים שמולם חברים שמעבירים סרטים 
ישנים ומנסים לזהות את הדמויות המופיעות בסרטיםÆ ליד שולחן אחד יושב חבר דובר גרמנית 
שמתרגם מסמכים לעבריתÆ באלבומים גדולים עשויים דפי קרטון שעליהם מודבקות תמונות¨ 
דהויות משהו¨ אך עדיין ניתן לזהותÆ ב≠≤ תמונות זיהיתי את דודי חיים בלכר שגם היה בבן≠שמן 

Æואת אבי מתוסקה
מחדר צדדי הוציאו קופסאות עם מסמכי עלייה מהימים ההםÆ האווירה באולם הקטן הייתה 

Æמדהימה¨ השקט¨ השלווה והתפרצות שמחה בכל פעם שנחשף ממצא מעניין
Æמצאתי ≥ ספרים של ד¢ר להימן שמסביר את פילוסופיית החינוך שלו ועל כפר הנוער בן≠שמן

רבות העסיקה אותי המחשבה כיצד עוצב אופיו של אבי והתנהגותוÆ הליכה מבן≠שמן לזיכרון 
≠ יעקב העבודה בחקלאות ולכבוש את העבודה העברית שםÆ סלילת הכביש של ואדי מילק¨ 
עליה לקבוצת אלומות¨ הליכה לקבוצת דגניה א¨ התגייסות לבריגדה היהודית ועזרה לניצולי 
השואה במשך μ שניםÆ עזרה לישובים חקלאיים בנגב¨ עבודה חקלאית המספוא וברפת לאורך 

Æכל חייו
 Æהחינוך ¨ החינוך ועוד פעם החינוך Æבארכיון של בן≠שמן¨ בעזרת הספרים מצאתי את התשובות
הכל הוטמע בילדים קטנים∫ עזרה לזולת¨ לא לגרום סבל לזולת¨ לעבוד את האדמה ולהיות 

Æכזה היה אבי¨ כמו שספג בבן≠שמן Æקשור אליה¨ לא לרטון¨ לא לרגוז ועל הכל צניעות וענוה
חברים מתנדבים¨ תבורכו על פועלכם¨ על כך שאתם משמרים את ההווי שהיה נהוג¨ את החינוך¨ 

Æוהמסורת
Æהמון תודות לכם שאפשרתם לי מפגש כזה¨ היו ברוכים

 

≥±



שער ∂ ≠ מהנעשה בעמותה כיום

ברשימת שמות חברי העמותה מופיעים ¥¥≥ שמות בפועל מספרנו קטן יותר∫ אנחנו לא 
 Æת את כתובותיהם או כשהם נפטריםØחברות שמחליפים Øמדווחים באופן מסודר על חברים
אנו מבקשים מחברים או מבני משפחותיהם לעדכן אותנו בזמן אמת ובמקרים של פטירה 

שנוכל להיפרד מהם במסגרת ¢שיבולים¢

במהלך השנתיים האחרונות נפטרו החבריםØת∫ אפשטיין שלמה ז¢ל אלון מרים ז¢ל ¨ היינבך 
שאול ז¢ל¨ חפר מיכל ז¢ל¨ הדר יוסף ז¢ל¨ הופמן יצחק ז¢ל יעקובי סטלה ז¢ל¨ מגל צדוק ז¢ל¨ 
קרלינסקי  ז¢ל¨  יוסף  סרוסי  ז¢ל¨  אברהם  גריידינגר  ז¢ל¨  שפרה  ליסוד  ז¢ל  בתיה  ליפשיץ 

Æיהודית ז¢ל

במהלך השנה האחרונה הצטרפו לעמותה ∫ ברלד עמיחי¨ צßחנובר שושנה¨ שקד דניס¨
Æשפר ברוך¨ משנברג אריה

¸מי שלא מוצא את  זו שובר לתשלום דמי חברות בעמותה ע¢ס ∞∏ ₪¨  מצורף לחוברת 
השובר או ששילם בדרך אחרת או שיש לוØה פטור˛Æ כל מי שמתקשה להגיע לסניף דואר 
ונשלח מעטפה מבוילת   ˛∞μ¥≠μ≥≥∏π∑∏ ßלנו ¸טל יכול להודיע  לשלם בהמצאות השובר 

Æומוכנה למשלוח ממוענת לעמותה

במהלך הקיץ הקרוב נקיים בבן שמן את האסיפה הכללית של חברי העמותה שבקיומה אנו 
מחויבים על פי תקנון של רשם העמותות ≠ פעם בשנתייםÆ כמו בעבר היא תתקיים באחת 
השבתות בחודש יוני בבן≠שמן¨ המועד שנבחר הוא בבחינת ברירת מחדל שמבטיחה מירב 
משתתפים¨ אנו מודעים לקשיים שיש להגיע מסיבות של מרחק ופיזור גאוגרפי  והן מסיבות 
בריאות או Ø קשיי ניידותÆ אנו כמובן שמחים ומברכים על כל אחדØת שלמרות כל הקשיים 
מגיעים ומשתתפים במפגש חברים שבסיומו אנו מוזמנים לארוחת צהריים במתכונת בן 

Æשמן איכותית מעבר שמה שאנו חווינו בתקופתנו

יום שלישי בשבוע ביו השעות ∞∞∫¥±≠∞∞∫∞± הוא מתופעל ע¢י  מרכז התיעוד≠ פתוח כל 
צוות מתנדבים מבין חברי העמותה שעוסקים במיון¨ קטלוג ותחזוקת החומר הארכיוניÆ בוגרי 
הכפר או כל מי שמתכנן ביקור בכפר לכוון את ביקורו ביום הזה¨ רצוי לתאם מראש עם∫ 

∞μ≤≠≥∂≤π±μ∞ ≠שוקי שוקרון מנהל המוזיאתר
∞μ¥≠∑∑μ∞∏μ∞ ≠קמן חברת העמותהßאו עם חנה ג

≥≤






