עמוד 1

ללכת
עד
הט1פ
למרות נקודות הפתיחה
הלא קלות הם הוכיחו
שמה שלא הורג מחשל,
ואפילו מקדם ומצמיח
* האנשים שעשו את
זה בגדול חוזרים אל רגעי
הקושי ואל שכונת ילדותם
ומתארים את קריעת ים
סוף האישית שלהם

עמוד 2

ד״ר קובי נווה 7 /ןרית מלאכי

מהמעברה ללשכת המנב״ל
את זכרונות הרעב ,העוני והמגורים באוהל הוא לוקח איתו כל יום לעבודה כמנהל הכפר הירוק

ד״ר קובי נווה ),(64

מנהל הכפר הירוק ,המו
כר יותר בכינויו סיסקו,
נולד באוהל המשפהתי במעב
רת קרית מלאכי ,בעזרת מיילדת ,כי
אמו לא הספיקה להגיע לבית החו
לים .הוריו ,שעלו מעיראק בשנת ,1951
הכירו ונישאו במעברה ,ובאוהל גידלו
ארבעה מתוך ששת ילדיהם .גם סבתא
גרה איתם" .בחורף הוא היה מתעופף
ברוח ,ונאלצנו לרוץ אחריו כדי לתפוס
אותו" ,נזכר סיסקו" .ערב אחד חזר
נו לאוהל וגילינו שכל התכולה נגנבה.
חיינו בעוני שקשה לתאר כיום  -אכ
לנו רק לחם .מפעל ההזנה בבית הספר
הציל אותנו".
אחרי כמה שנים עברה המשפחה לצ
ריף עם שירותי כריעה בחצר .האב בנה
מיטה מעץ ,שבה ישנו כל הבנים .אמו,
שעבדה בניקיון ,קיבלה מהמעסיקות
שלה בגדים ישנים ,שאותם פרמה ות
פרה מחדש כדי שיתאימו לילדיה" .הם
לא תמיד התאימו ,אבל זה מה שהיה,
וזה לא פגם בילדות המאושרת של כו
לנו" ,אומר סיסקו" .אף אחד מאיתנו לא
נושא בליבו מרירות .חונכנו שזה מה
שיש ועם זה ננצח".
המצב הכלכלי החמיר כשאביו של
סיסקו ,שעבד כפועל בניין בסולל
בונה ,נפגע באורח קשה בתאונת עבו
דה ובמשך שנה לא עבד" .כשהגיעו הפי
צויים מחברת הביטוח אבא פתה בית
קפה שכונתי קטן וקיוסק" ,הוא מספר.
"ישבו בעיקר גברים ששתו קפה ואל
כוהול ושיחקו שש־בש .ואני ,כבר בגיל
שמונה ,עזרתי ,שטפתי כוסות ומכר־
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תי ממתקים .בכל בוקר פתחתי את בית
הקפה ,רצתי לבית הספר ,חזרתי ,עבדתי
עד הלילה ,ומעולם לא התלוננתי".

תלמדו ,תלמדו
כשהיה בן  ,13עברה המשפחה לדירת
שיכון" .כיוון שלא היה בית ספר תי
כון עיוני בקרית מלאכי ,רוב בוגרי בית
הספר היסודי שבו למדתי המשיכו לתי
כון מקצועי ,והשאר הלכו לעבוד.".
ואתה?
"לקראת סיום כיתה ח׳ המחנך המ
ליץ להורים לשלוח אותי לפנימייה
חקלאית .נסעתי עם אבי לכפר הירוק,
ומאז אני כאן".

בתום שירותו הצבאי בצנחנים חזר
סיסקו לכפר הירוק כמדריך חברתי.
בהמשך מונה לרכז תרבות וספורט ,למ
נהל הפנימייה ,למורה להיסטוריה ,למ
חנך כיתה ,ואז למשנה למנהלת הכפר.
גם את אשתו טלי הכיר שם" .היא למדה
כמה שנים מתחתיי וכשהשתחררה מה
צבא התחילה לעבוד בכפר".
השניים נישאו בבריכת השחייה בכפר
הירוק ,וכאן גם נולדו ילדיהם ,שי)(36
ויעל ) .(30במהלך השנים למד סיסקו
היסטוריה לתואר ראשון ומינהל חינוך
לתואר שני ושלישי.
"אבא תמיד אמר לנו :׳תלמדו ,תלמ
דו .תלמדו ויהיה לכם׳ .הוריי היו אנשים
אופטימיים .הם האמינו שכל האפש

"בחורף האוהל היה מתעופף ברוח ונאלצנו לרוץ אחריו כדי
לתפוס אותו .ערב אחד חזרנו לאוהל וגילינו שכל התכולה
נגנבה .היינו בעוני שקשה לתאר כיום  -אכלנו רק להם"
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רויות פתוחות .עובדה :שלושה מיל
דיהם עוסקים בחינוך".
לפני  16שנה מונה סיסקו למנכ״ל
הכפר הירוק ,והציב לעצמו מטרה:
"להפוך את הכפר מבית ספר מתויג
לבית ספר ממותג" .ואכן ,כמנכ״ל הפך
פנימייה של  300תלמידים בעלי ציוני
בגרות נמוכים למתחם חינוכי על אזו
רי ,שבו לומדים כ־ 2,600תלמידים
ו־ 600ילדי פנימייה" .פתחנו כאן חטי
בת ביניים ומסלולי קדם־רפואה ,דיפ
לומטיה ומוזיקה ,עם תזמורת סימפו
נית שמופיעה ברחבי העולם .יש לנו
מרכז יזמות לסייבר ,רובוטיקה וסטא־
רט־אפים שתלמידיו זכו פרסים בתח
רויות ארציות ועולמיות" ,מונה סיסקו
בגאווה" ,ולהבדיל ,יש לנו ארבעה מש
פחתונים לילדי אומנה".
לפני מספר שנים זכה הכפר הירוק,
הנמצא בפיקוח המינהל לחינוך
התיישבותי במשרד החינוך ,בפרס
החינוך" .היום אנו נחשבים לאחד מבתי
הספר הטובים והערכיים בישראל ,עם
 99אחוזי זכאות לבגרות ו־ 100אחוזי
גיוס לצה״ל או לשירות לאומי".
סיסקו מעורב אישית בקבלת התלמי
דים לכפר מנהל עם כולם דיאלוג חינו
כי קבוע .כשייצא לגמלאות ישקיע את
כל כולו ביוזמות חינוכיות נוספות.
"אף פעם לא התביישתי בילדות שלי,
כי לא היה לי על מה" ,הוא מסכם.
"הקושי עזר לי לצמוח .מגיל צעיר נד
רשתי לעמוד במאמץ ניכר .ככה למדתי
מהן עקביות ,אחריות ודבקות במטרה".
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