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למיצגאותולהפוךבדרכהסתמיקירלסיידנערכתחניכה
יושבבחוץהדשאעלשירות,בבתמלווהכשהיאכלשהו,
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האחרוניםבשלביםממשהקיץ,במהלךכולו.הפרויקטאת
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תחתהתנהלוהפתיחהלקראתהאחרונים״החודשים
הניתוקמבחינתאיתןצוקשל״והעוצמהיונתן,נזכראש״,
גדולותוחברותקבלניםביותר.גבוהההייתההאזורשל

אתלהכיןונאלצנולכאןלהגיעהסכימולאאיתםשסיכמנו
עבדשגיאנוספיםמתנדביםעםיחדלבדנו.כמעטהמתחם

הקירות״.אתסיידהותמרבריתוךעסקאיתיהחשמל,על
בעקבותהרשמתםאתביטלוחניכיםשבעה

החבורהבקרבחיזקהרקהזוהעובדהאךהמבצע,
זהבמיקומודווקאהכפראתלהקיםהצורךאת

אותולבזבזרוצהלאשאניכךכליקרפההחניכיםשל"הזמןחן:דקלאיתי
מנסיםשניהםדבר,אותוזהמבחינתירגב.מיריעלולאהגדולהאחעללא

כותרות"לייצר

וחניכהןדםתמרמימין:
חזותיתאמנותבמגמת

ביכוריםבפנימיית

שירותובתהמוזיקהבמגמתחניכיםעצומה.התקדמות



לצרוח.לשובלמוזותולאפשר
שלבאיחורנפתחהאמנםבפנימייההלימודיםשנת

בהשוואהיחסישקטהאזורחווהמאזאךוחצי,חודש
מהתופעותאחתלעודהפךביכוריםקודמות.לתקופות
להתאושש,שמצליחבאזורהמתחוללותהדופןיוצאות
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לשנתיים.אחתאותושפוקדיםהמבצעים
חניכים34פנימייהבתנאיבכפרמתגורריםכיום
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רמוז
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חזותיתאמנותמגמתנוסדההכפר,לפעילותהשנייהשנתו

ספיר,במכללתלאמנותהמחלקהעםפעולהבשיתוף
עדני.נעמהעומדתובראשה

שליומםשגרתהסוף.עדזהמצוינותוכשאומרים
הםבבוקרצפופות.פעילותשעות14מ־מורכבתהחניכים
בביתבמוזיקהמורחבתולבגרותמלאהלבגרותלומדים
למתחםהצמודהבשור״״נופיהממלכתיהתיכוןהספר
זמניםללוחנכנסיםהםהצהרייםמשעותוהחלהכפר,
בכפרמתגוררתהחניכיםלצדאמנותיות.בתוכניותעמוס

אמניםלאומי,שירותמתנדבי11מ־המורכבת״קומונה״
בארץ,מובילותאמנותמגמותבוגריומוכשריםצעירים

שוקדיםובעיקרהסדנאותאתמלוויםשיעורים,המעבירים
מהם.אחדלכלצמודוליוויהחניכיםעםאישיקשרעל

״לקצבמהתוצאות:רצוןשבעיבביכוריםעתהלעת
איתי.פוסקורע״,אחאיןפההחניכיםשלההתקדמות

במרכזהיוםשישבאמנויותלמצוינותספרבבתי״אמנם
מקבליםגםהםאבליותר,גבוהההאבסולוטיתהרמההארץ
השקיעושלהםשההוריםלאחרניסיון,שנותעשרעםילדים
שלהם״.המוזיקליבחינוךשקליםאלף100כ־שלגודלסדר
אצלשנתילימודששכרמצייןהואהאוזןאתלסברמנתעל

שקלים000,6לכ־מגיעגבוההברמהלנגינהפרטימורה
כן,אםוגםמשפחה.לכלנגישלאשממשסכום״זהבשנה.
כשאיןבטחכאלו,כספיםלהשקיעמוכניםלארביםהורים

הממוצעהילדבתחום.וימשיךישקיעאכןשהילדודאות
עםשנתייםאושנהולמדבשבוע,שעהאוליהתאמןבכפר
האבסולוטית,הרמהלאשלנוההישגוזהכלשהו.מורה
לאהזהשהעולםלילדיםהזאתהרמהשלההנגשהאלא
כלכלית״.אוגיאוגרפיתלהםנגיש

כן״,לפניתוויםלקרואשידעכמעטילדאף״אין
הגיעופהשהחבריהלאזההאמנות״ובתחוםתמר.מוסיפה

המחברת.עלמשרבטיםבעיקרהיוהםעבודות׳,׳תיקעם
ולהוכיחקשהמאודלעבודצעירבגילנדרשיםפההחניכים

ביןלשלבכמכלול.החניךאתלראותותפקידנועצמם,את
והאמנותי״.הלימודילפןוהמשפחתי,הרגשיהאישיהרובד

הרצוג,במכללתלחינוךסטודנטחן,דקלשללדבריו
לוקיםבפריפריהכיוםהקיימיםהמוזיקליהחינוךמוסדות

לימודובשיטותקלאסיתבמוזיקהומתמקדיםבבינוניות
שלו,הכפראתהיום.שללנוערמתאימותשאינןעתיקות
העשייהשלהחניתכחודרוחובעינירואההואזאת,לעומת

התיכוןכמויוקרתייםמוסדותעםאחתבשורההאמנותית,
הישראליהתיכוןהספרבית׳יאסא׳,וכמובעצמו,למדשבו

אבלזמן,קצתייקח״זהבירושלים.ולאמנויותלמדעים
ותוךכלום,בליבאיםשלכאורהילדיםלקחתהיאהשאיפה

האלה״.המוסדותשלרמהבאותהאותםלהוציאשניםארבע

אבקמעליותהטלוויזיות
אלאמטרהרקלאהיאשהאמנותמדגישיםב׳ביכורים׳

מהמסכיםנוערבנילנתקקשהשבהבתקופהאמצעי.גם
ייאמן.הלאאתכמעטלעשותבכפרמצליחיםלסוגיהם,

הציודרשימתויצירתהכפרהקמתשעםמספריםבצוות
שלושהטלוויזיות.לרכוששישלכולברורהיההדרוש

במחסןוהונחוהכפרלטובתנרכשווגדוליםיפיםמכשירים
הלו״זשגרתהגיעו,החניכיםבמתחם.הכבליםלחיבורעד

חודשיםשלושהוכעבורהחלהבפנימייההצפוף
שאיןכאבןבמחסןשנותרובטלוויזיותנזכרו
הופכין.לה

תחתהיאהאמנותמוסדות״בהרבה
יכולהשאמנותהבנהישופההכול,
ומגזרים.קהליםאנשיםביןלחבר
דתיבדו־קיוםמתעסקיםלאאנחנו

בגללודווקאסוציו־אקונומי,או
המשותףהשיחלהתקיים.יכולהוא
דו־קיום״יוצרמינורייםמודוסיםעל

״החיים)בתמונה(:חןדקליונתןם־י־י
האדםאתמחנכיםבפריפריה

באהכפריכול.לאשהואלהאמין
איפהחשובלאאחד,שכללהוכיח

מלואאתלהגשיםיכולנולד,הוא
\^שבו״הפוטנציאל הפתיחהלקראתהאחרונים"החודשים

עזהגבולאש".תחתהתנהלו



פיעלאףזה,אתביקשלאילדששוםלב״שמנו
קורםמסךשעותשלוש־ארבעהיופההממוצעשלחניך

פהשיש״הבנואיתי.מספרגילם״,בנירובכמובבית,לכן
פחותשהםואימוןיצירהסביבשלהםבעיסוקחזקמשהו

הטלוויזיות״.אתהעפנואזהזה,האסקפיזםאחרמחפשים
מסוגוראשוןהואניסויי,ספרביתכיוםשנחשבהכפר,
ביתבמסגרתשלאבאמנות,ומצוינותפנימייהחייהמשלב

אתלהגדירמנתעלהחינוךמשרדעםעובדים״אנחנוספר.
והאתגריםגילוישלתהליך״זהאיתי.מסבירשלנו״,המודל

הואהאתגרמוזיקליים.לאחינוכיים,הםשלנוהאמיתיים
ואףבמשהומצויןשהואלואמרולאפעםשאףילדלקחת
שהואלמצבאותוולהביאקשה,לעבודממנודרשולאפעם
תשעעדבבוקרמשבעעובדפייסבוקובליטלוויזיהבלי

שישי.יוםכולליוםכלבערב,
נקודתאתלילדשמוצאיםשברגעהיאשלנו״ההבנה
אפשרשלו,חזקהכיהצמאאתומספקיםשלו,המשמעות
ערכים,כמחנכיםלנושחשובנוסףתוכןוליצוק׳להלביש׳

עשרהעםלכאןשבאוילדיםרואיםאנחנולימודים.חברים,
נעלמו.הנכשליםכלאחתמחציתואחרי׳נכשל׳ציוני
מעולה,מוזיקאי?להיותרוצה׳אתהלהם,אומריםאנחנו
כמהעודעםהזההתיקאתלקחתצריךשאתהתדעאבל

מוציאהייתילאאניגםעצמיעלזהאתלמדתידברים׳.
אותי.עניינולאלימודיםב׳תלמה׳.הייתילולאבגרות
עלשופכיםאנחנודתייםוהוריםכמחנכים״גם
מיניכלגמרא,תפילה,חובותשליםשלנוהילדים
אנטגוניזםיוצרוזהרוצים,בהכרחלאשהילדיםדברים
שבאמתהנקודותאתלמצואנצליחאםבשאלה.ויציאה

הערכיםאתגםלתתזהסביבנצליחלילדים,משמעותיות
הדתית״.ברמהלנושחשובים
התרבותבעולםסוערשהיהשבועלאחרנפגשיםאנחנו
הטור׳הארץ׳,שלהתרבותבוועידתרגבמירישלנאומה

בורנז.אריאלהפרינג׳יוצרשלוהפרובוקציהציפרבנישל
זה?לכלמודעים&ההחניכים
עומקשלשיחיהיהשזהלנוחשובאבלשיח,פה״יש
והשיחשציינתיהדוגמאותכיומבהיראיתימשיבומהות״,

לאאניצהוב.״זה״תת־שיח״.משקפותבנושאהתקשורתי

למהחשופיםהםהמוסף.אלאהמהדורהתהיהשפהרוצה
להיותצריכיםהם16בניאמניםאלואבלרוציםשהם

טוב.לספוגשלהם,היכולותאתלפתחפנימהמוכוונים
אותולבזבזרוצהלאשאניכךכליקרפההחניכיםשלהזמן
דבר,אותוזהמבחינתירגב.מיריעלולאהגדולהאחעללא

באמניםבוחליםלאגםאנחנוכותרות.לייצרמנסיםשניהם
ומצדסדנאות,פהמעביררזאלאהרןגיסילכאן.שמגיעים

איןהבא.ברוךלבואשמוכןמיכלניני.אחינועםגםשני
שיח״.פהישאדום,קולנו

והמג׳מג׳מיםהמתפנים
בביכוריםמצליחיםגבוהה־גבוהה,לדברבליהדרך,על

בנינפגשיםשבהייחודיתבועהוליצורחומותלנפץגם
במהעלהישראלית.האוכלוסייהשלשוניםמגווניםנוער
קיבוצניקמנתיבות,קווקזיממוצאילדהיחדמופיעיםאחת

משילה.ומתנהלתמשדרותאתיופיממוצאילדעזה,מעוטף
אולפנהבוגרותשירותבנותחבריםהשירותשנתבקומונת

מצפון.רקעעללצה״ללהתגייסשסירבוופציפיסטים
התרגלוכברהחניכיםבכפרהמשותפותבשבתות

ובאזורבחוץ,מתפלליםטליתותעטופיחניכיםשללמראה
ספונטניתיחדמנגנים״מג׳מג׳מת״חניכיםחבורתאחר

שלהמודלמרחףהכולמעלמראש.לכךהמוגדרבמקום
בתשובה.שחזרובנוהקיבוצניקהאבביןהפעולהשיתוף

הבנהישופההכול,חזותהיאהאמנותמוסדות״בהרבה
שונים.ומגזריםקהליםאנשים,ביןלחבריכולהשאמנות

ודווקאסוציו־אקונומי,אודתיבדו־קיוםמתעסקיםלאאנחנו
מנסיםלא״אנחנואיתי.מסכםלהתקיים״,יכולהואזהבגלל

השיחבעצםבאמנות.מתעסקיםאנחנואידיאולוגיה,להנחיל
דו־קיום״.נוצרלמשלמינורייםמודוסיםעלהמשותף

הראשוןהמחזורשלהלימודיםסיוםועםהקרובהבתקופה
נשאוהמאמציםאםמדידבאופןלשפוטבביכוריםיוכלו
לאמנויות.גבוהיםלמוסדותקבלהואחוזימלגותברמותפרי,

ומחול,תיאטרוןמגמותבקרובלפתוחמתכנניםהםבינתיים
רב־דוריתרבותילמוקדהכפרהתרחבותעלגםשםוחולמים
שייהנוהמועצהלקשישיועדומכינהיסודייםספרמבתי
אמןבסדנאותמסתפקיםהםבינתייםגבוהה.מתרבותבמקום

בתחומיפעםמדיהמתרחשותאחרותייחודיותובפעילויות
בדרום״צעיר״צלילאירועיתקייםשבועייםבעודהכפר.

עולםמוזיקתומופעיסדנאותיתקיימוובמהלכוהראשון,
ייפגשוכןאחרימעטהארץ.מכלי״בערז׳כיתותלתלמידי

צעיריםלמוזיקאיםמקוריתיצירהלמחנההמעונייניםשוב
הלחנה,שירים,בכתיבתלראשונהיתנסושבההארץ,מכל

הפקה.וקצתעיבוד
עשרכעודהכפרשלהכוגריםאתלראותתרצואיטה

שנים?
באזורמשמעותייםיהיושהחניכיםמקווה״אניתמר:

אותםלחברמשתדליםאנחנובו.ויישארואשכול,שלנו
שהגיעובמקוםגאווהתחושתלהםלתתגדלו,שבולמקום
האלה״.במקומותלהשפיעיחזרוהםשבסוףומקוויםממנו,

מבחינתנומצוינות.פהליצוררוצה״אניאיתי:
הכיוון.לאזהריאליטיבתוכניותהשירהבתחוםהתמודדות

יותרעמוק,יותרשהואלמקוםפההילדיםאתמחנךאני
שהםמהלעשותיבחרוהםכךאחרכליםיותרועםמלא

שיעשואבלאני־אוהב־אותך.ושיריפופרקמצדירוצים,
פתיחות.מתוךגםוכלים,עומקמתוךידע,מתוךזהאת
ההזדמנות״.אתלהםלתתרוצהאני

לפניהתאמןבכפרהממוצע"הילד
ההישגוזהבשבוע.שעהאוליכן

אלאהאבסולוטית,הרמהלאשלנו
לילדיםהזאתהרמהשלההנגשה
להם"נגישלאהזהשהעולם

השראהשימש
ורוחנית.מקצועית

זמירדניאל
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