בית בכפר
בילי בסרגליק 20.07.2017
בית הספר הכפר הירוק ,מאפשר לתלמידי הפנימייה ,להישאר בכפר הירוק בתקופה בה הם אמורים
לנסוע הביתה ,לעבוד ולקבל על זה תשלום 35 .ילדים החליטו להישאר ולעבוד
בית הספר הכפר הירוק ברמת השרון ,מאפשר לתלמידי הפנימייה שלומדים בו ,את האפשרות לעבוד
בכפר הירוק בחופש הגדול הזה ולהתפרנס 35 .מתלמידי הכפר ,אכן בחרו באופציה הזו .הנהלת הכפר
הכינה לצורך העניין בניין מגורים שהוקצה למטרה זו והתלמידים השתלבו בענפי המשק ,בספרייה
ובתחזוקה.
ליהי פרנקו בת ה ,15-היא אחת מאלו שהחליטו להישאר להתגורר בכפר הירוק ולעבוד .היא השתלבה
בעבודה שהיא תחזוקת חדרי הלינה בפנימייה המשמשים בקיץ לאירוח משלחות מחוץ לארץ" .אני נהנית
לנקות ולסדר את החדרים שיהיה לאורחים נעים ,כמו שהייתי רוצה שיהיה להם נעים אצלי בבית .אין לי
מה לעשות בפתח תקוה .שרפתי את כל הגשרים ,כי לא היה לי טוב בבית הספר שם .הילדים החרימו
אותי ונידו אותי .הכפר הירוק הציל את חיי ,כשקיבל אותי לפנימייה .הייתי צריכה להשקיע חזק בלימודים
כדי לשפר את הציונים ,כי לא הייתי תלמידה טובה ולא ידעתי אם יקבלו אותי בכפר עם ציונים נמוכים.
למזל נתנו לי הזדמנות .כאן למדתי מה זו חברות אמתית .למדתי איך לדבר לאנשים ,נפתחתי .אני לומדת
ביולוגיה ומדעי החברה ולא מבקשת יותר מזה".
אחותה הגדולה עדי ( ,)17שביקשה להצטרף לאחותה שנה אחרי שהיא עברה לפנימייה ,השתלבה
באורווה" .אני כל כך אוהבת סוסים ,שלא אכפת לי שחם ושהעבודה קשה" ,היא מספרת.
לחלק מהתלמידים ,האופציה הזו ממש חיונית ,כמו האחיות התאומות אלונה ואלינה קוזיצין בנות ה ,16
שעלו ארצה לפני שלוש שנים במסגרת ארגון נעלה .אביהן נפטר ואמן שהיא סייעת אצל רופא שיניים
נותרה ברוסיה .העבודה שלהן היא לארגן את ספרי הלימוד של תלמידי הפנימייה לשנה הבאה.
אלינה" :הסתגלנו לכפר מאוד מהר .אנחנו לא מרגישות חוסר במשפחה .יש לנו אחות נשואה בנתניה
אבל לרוב אנחנו כאן .גרות באותו חדר ,רבות ומתפייסות כמו אחיות .ובעיקר נהנות מחופש בלי הורים
שיגידו מה כן ללבוש ,מה לא ללבוש .לאן מותר לנסוע ומתי לחזור .בשנת הלימודים תלמידי נעלה מקבלים
 350שקל לקניות מדי חודש .אז נוסעים לתל אביב ועושים מסע חלונות ראווה".

