
 

  

 יעל אריאל מנהלת הכפר -"כל אחד הוא אור קטן..."
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חג החנוכה מעלה על נס 

שני דברים המלווים את עם 

ישראל לאורך ההיסטוריה. 

הוא ניצחון העניין האחד 

המעטים את הרבים 

הוא פך  והעניין השני

השמן הקטן, שלמרות 

כמות השמן המעטה 

שהיתה בו, הצליח להדליק 

את נרות מנורת המקדש 

. שני במשך שמונה ימים

דברים אלה קשורים קשר 

 הדוק זה בזה.

 -היכולת של עם ישראל 

למרות נחיתותו המספרית 

להתמודד לאורך כל  -

ההיסטוריה מול כוחות 

ועמים גדולים וחזקים פי 

כמה ממנו, יכולת זו מקורה 

מהכוחות העצומים 

הקיימים וגנוזים בעמנו 

הקטן. כלפי חוץ אנו נראים 

קטנים וחלושים אך אם רק 

יציבו בפנינו אתגר, יתגלה 

לכולם עד כמה עצום כוחנו 

 -הפנימי, כיצד עם ישראל 

מסוגל  -"פך שמן קטן זה" 

להתמודד ולגרש את 

החושך סביבו, את כל אלה 

 הרוצים לפגוע בו ולכלותו.

אותם כוחות נפש 

שהתגלו בימי החנוכה, 

אותם כוחות הנפש 

 בעם שמוסיפים להתגלות

 

נמצאים  ישראל בכל דור ודור,

בכל  אלא גם לא רק בעם כולו

יחיד ויחיד, בכל אחת ואחת 

הבנות הנמצאות בכפר  –מכן 

 שלנו.
כל אחת מאתנו מתמודדת מול 

 אתגרים גדולים, אתגרים
 שמקורם  מהמשפחה

כמה מאבקים פנימיים יש בנו 

לשמור על דרך ארץ, לדבר 

באופן נעים, להאיר פנים 

 לאלה שסביבנו.

חשות  פעם אחר פעם אנו

שנחשולים כבירים מאיימים 

עלינו. לא פעם נדמה שגל 

גדול עומד להטביע אותנו, 

פנימיים  יםשכוחות גדול

וחיצוניים מושכים אותנו 

להרים ידיים, לעמוד חסרי 

 אונים, להתייאש. 

אבל כמה שנראה כלפי חוץ 

שאתן קטנות, האמת היא 

שאתן "גדולות מהחיים". יש 

, בכן כוחות פנימיים עצומים

יש בכם את היכולת להלחם 

ולנצח. ה"פך הקטן" יכול 

להספיק לימים רבים. אתן 

יכולות לגרש את החושך 

שלפעמים נדמה שמציף 

 אתכן.

גם בחג החנוכה אנו 

מתחילים בנר אחד קטן, אך 

כל יום ויום אנו מוסיפים עוד 

נר ועוד נר עד היום האחרון 

שבו החנוכייה מאירה בכל 

 .הדרה ומפיצה אור גדול

הסוד הוא להאמין שיש בכן 

כוחות גדולים, לא לוותר 

ולראות את נקודת הטוב 

והאור שבכל צעד קטן. 

וביחד בעזרת ה' נעשה 

 ונצליח.

 

ומהמעגלים החברתיים 

הקרובים  –שסביבנו 

כל אחת מאתנו גם  והרחוקים,

עומדת מול אתגרים לימודיים 

ומול מאבק יום יומי להמשיך 

יציבה ולשמור על מסגרת 

 ומאוזנת.
כל כך הרבה פעמים אנו 

אבק עם עצמנו יצריכות לה

כדי לצאת מהמיטה ולהתחיל 

 יום חדש.

 

 3_________________ עמ' ________כל אחד הוא אור קטן

 

 4-6עמ'  מה חדש?!?____________________________

 

 6מורה____________________________ עמ'  -מבט מקרוב

 

 7לטיול יצאנו____________________________  עמ' 

 

 8-10______________  עמ' לשנה הבאה בירושלים הבנויה__

 

 11תלמידה_____________________  עמ'  -מבט מקרוב

 

 12מסע יב'__________________________   עמ' 

 

 13לוח הכפר_______________________________   עמ' 

 

 14-15________________  עמ' גלריה________________

 

 מה בעיתון:
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 מבנים חדשים

 השנה התחדשנו במספר מבנים חדשים בכפר:

 בניין כיתות חדש   כיתות ספח    חדר אפייה    חדר כביסה    מועדון נוסף  

 .המבנים משפרים את הלימודים ומבנה הפנימיה ומוסיפים לסדר

 

 אנשי צוות חדשים:

מורה לחינוך גופני ועוזרת לימודית. -לבן נאוה שה 

מחנכת כיתה ט' -מורן עסיס 

מטפלת בבעלי חיים)כולל הבנות( -יעל ללוש 

מחנכת פנימיה -רותם מזרחי 

מדריכת לילה -בר ניצן אמונה 

מדריכות -נועה, יעל, הדס, רננה, טליה, מאירה, תהל 

 מה חדש?!?
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 החוגים בפנימיה:

הוקי קרח 

פסיפס 

תסרוקות 

ז'ומבה 

קרמיקה 

בישול 

 

 שרה סוליי
 

 פינת החי

אחרי השקעה רבה נבנה מתחם פינת חי חדש. במתחם יש כמה סוגי חיות: 

 3סוס, כבשים, תוכים, כלבים, אוגרים, ארנבות, חולדות. המבנה כולל 

 ביתנים ודיר.

 .אנו נשמח לכל מי שרוצה לבוא ולעזור בטפול החיות

 שינוי בתוכנית הלימודים כיתה י

תות י' לתוכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך. החל מהשנה נכנסו כי

התוכנית שמה דגש על העבודה השנתית של הבנות, בסוף השנה המורים 

יבנו את הבגרויות במבנה פנימי התואם את החומר הנלמד ויתנו ציון לפי 

ההשתתפות וההשקעה השנתית של הבת. בנוסף, כיתות י' נכנסו למערך 

 ת שלהן.התנדבותי כחלק מציון הבגרו
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 התנדבות
החלה בשעה   מתי עשית משהו בשביל מישהו" תוכנית ההתנדבות הבית סיפרית"

ת, כיתות תלמידו 80 -כ  י"ב-התוכנית כוללת את כיתות י' . טובה את השנה השנייה

 י' הצטרפו השנה.

מקומות ההתנדבות הם: מרכזי . אנחנו מתנדבות בצפת . ובקצרין כל יום רביעי

מעגלים )פיגור(,  מועדונית ארז(, פגועי נפש)קליטה ,בית אבות ,מועדונית אנוש 

  מועדונית קדימה )ילדים(, בית התבשיל ומחסן בגדים.

. הבנות  הראשונה החלה בהתרגשות  הייתה ציפייה גדולה שנתחיל כבר. היציאה

מתחיל  שיבוץ במקומות קבועיםולאט הגענו ל החליפו מקומות ,התלבטו בדקו

.והבנות מרגישות שמחכים להגעה שלהן בימי רביעי  להיווצר קשר טוב   



 

  

 מרכז למידה

מרכז הלמידה פעיל בכפר בשעות הבוקר, אחרי הצהריים והערב. בו נמצאות 

המדריכות הלימודיות ומרכזת את הנושא איילת השחר שהצטרפה לאחרונה 

באפשרותן  לצוות. במרכז הלמידה ניתן מענה לבנות על שיעורי הבית, וכן יש

 להשאיל ספרים ולקרוא.

 המורה רינה -מבט מקרוב

 הבתם וורקו
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 לאיפה היית רוצה לטוס בעולם?

הייתי רוצה לטוס בכל העולם, קודם 

, להודו, למרות למזרח הרחוק

לנד, סרי המראות הקשים, תאי

פה. ה. אח"כ מדינות אירולאנק

 יצא לי להיות רק בלונדון. למעשה

 

 איפה למדת את המקצוע שלך?

למדתי בבית ספר לעיצוב אורט ואח"כ 

גם במכללת כנרת בעמק הירדן. 

למדתי גם מולטימדיה)בניית אתרים, 

 אנימציה והנפשה( במכללת צפת

 

אם היית מקבלת מיליון שקלים מה 

 היית עושה איתם?

קודם כל הייתי בונה קומה שניה, 

מרפסת לנוף של הכנרת, כי בבית עם 

יש לנו נוף יפה אבל לא רואים 

מהקומה הראשונה. דבר שני, הייתי 

בונה באזור רמת הגולן בית מחסה 

לחיות, מקום שיוכלו להיות בטוחים 

בו. ודבר שלישי הייתי נותנת חלק 

 מהכסף למשפחה.

 

 באיזה מקומות עבדת בעבר?

בעיתון שישי בגולן, הייתי מדריכה 

 12רים של מי עדן לפני כבמרכז מבק

שנים, עבדתי הרבה שנים בהדרכה 

של ומכירה של יהלומים לקבוצות 

יה תיירים. וכמובן שגם מלצרית, ה

 ממש כייף.

 

 

מה את אוהבת במקצוע שאת 

 מלמדת?

אני אוהבת את היצירה את 

הצבעים, את התהליך, 

הרעיונות, שלוקח זמן עד 

שהדברים נבנים, זה ממש 

 תהליך.

 

מה האנשים בכפר לא יודעים 

 עלייך?

נראה לי שלא יודעים עלי כמה 

דברים, שלא נולדתי בארץ, אני 

ידת אוקראינה, גם אני הייתי לי

 8עולה חדשה פעם, הייתי בת 

 . 80בשנת 

אני מתנדבת בכלביית ההסגר 

בקצרין ואני חלק מקבוצה 

 שיצרנו למען החי בגולן.

 

 ספרי על עצמך

, אני גרה במושב לי קוראים רינה

. 11ו 13אניעם. יש לי שני בנים, 

 6ים ובאנחנו מגדלים בבית שני כל

 חתולים.

 

 מה התפקיד שלך בכפר?

 אני מורה לעיצוב גרפי.

 

 מה את חושבת על הכפר?

אני חושבת שזה מקום מקסים, אני 

נהנית לעבוד כאן, אוהבת את 

התלמידות שלי מאוד. אני עובדת 

ואני רואה כאן כבר שנה שמינית, 

את השינויים שקורים וזה מדהים 

 בעיני.

 

 מה התחביבים שלך?

אני אוהבת מאוד אומנות, ועיצוב. 

אני מציירת כשיש לי זמן. אני 

אוהבת לעשות טיולים והליכות עם 

הילדים והכלבים, אוהבת לראות 

 סרטים בעיקר קומדיות ובדיוני. 

 

"עבדתי הרבה שנים 

בהדרכה ומכירה של 

ומים לקבוצות של יהל

 תיירים".

ביום הראשון של הטיול יצאנו מהכפר מוקדם בבוקר ונסענו להר מירון והלכנו חלק משביל ישראל. 

הגענו לבית ספר אכזיב ונכנסנו  םולמדנו מי הוא היה. בסיום היו לאחר מכן, הלכנו לרשב"י התפללנו

לחדרים, אחרי ארוחת הערב התכנסנו יחד לפעילות וראינו מצגת עם תמונות של היום שהיה, היה 

 לנו קריוקי, שרנו ורקדנו ובעיקר נהננו.

ביום השני התעוררנו מוקדם, התפללנו ואכלנו ועשינו את מסלול שרך בצת, בסיום המסלול נסענו 

אוניה גדולה. באוניה היו שירים וריקודים רקדנו וקפצנו המון, היה לנו כייף לעכו ועשינו שיט על 

 מאוד! חזרנו בלילה שוב לחדרים. אחרי ארוחת הערב ישבנו יחד סביב המדורה ושרנו.

היינו בסוף היום לראש הנקרה, נסענו ברכבל וראינו חיזיון אור קולי. ביום האחרון, התארגנו ונסענו 

יגש ושימח אותנו. למדנו שכאשר ממשיכים ומתקדמים זה עושה טוב. ומוביל הכיתה המנצחת וזה ר

 לדברים טובים.

 

 ...לטיול יצאנו
 נגסו אבווה קדסט סיסאי

  

 מה חשבתי על הטיול?
אהבתי את המסלולים, החלקתי 

 (1)רבקה, יאם וקיבלתי גזע עץ לפני

 

 שהמדריך שתה מים והכל השפריץ עליאני זוכרת 

 (1)שרה אזולאי י

 

היה לי כייף באוניה 

 (2ובמסלולים )איירוס, י

 

 שהתגלגלתי במדרגות )תבלט, ט(

אהבנו את החדרים, את המסלולים, 

להשתחרר מהלימודים ולהנות קצת. 

 (2)טנניו וזינה יא

היה מעניין שהיינו בתוך העננים והיה 

 (1פסיעות של חיות )איילה י

 

 )דבורה, ט( באוניההיה לי כייף 
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הרב שרון שלום, מן הקהילה האתיופית, מציין 

 חמש נקודות משמעותיות בחג:

הקשר של  קהזכרת מתן תורה וחיזו
 הציבור עם התורה

 חידוש הברית עם ה' כפי שעשו העולים
 בימי עזרא

ילה לשמירה על הזהות העידוד הק
היהודית והמצוות, למרות הקושי והבידוד 

 משאר העם

בתשובה ותחינה לישועה  יום צום, חזרה
 משמים

יצירת אחדות בקהילה 

היבט נוסף של החג 

הוא הגעגועים 

לירושלים והשאיפה 

להגיע לארץ ישראל. 

בזמן שהיו היהודים 

באתיופיה הם 

האמינו  שבגלל  קיום 

המצוות הם יזכו 

להגיע לארץ ישראל 

ולירושלים. היבט זה 

חשוב גם היום מכיוון 

שיהודים רבים עדיין 

יים בגולה ח

והתפילות של העם 

היהודי לבניית בית 

 .המקדש נמשכות

 כיצד חגגו באתיופיה

החג היו בני הכפרים יוצאים, לעיתים  לקראת

למסע של כמה ימים, ומתרכזים בנקודות 

מרכזיות בקבוצות גדולות, מכינים את הנדרש 

לחג ומתפללים תפילות מיוחדות. הטקס נערך 

ר את הדמיון למתן על הר גבוה בשביל להגבי

כהני העדה היו קמים מוקדם תורה בהר סיני. 

בבוקר של החג, כל הקהל היה מגיע וטובל בנהר. 

סים היו מוצאים את האורית )ספר התורה( יהקי

 ועולים להר.

הקהל היה מלווה אותם בשירים וריקודים. 

בהגיעם למקום, היו הקיסים מתחילים 

בתפילות. תחילה התפללו על ירושלים ועל 

בה, בהמשך התקווה להגיע אליה ולהתפלל 

ל והדגיש את פנה גדול הכהנים אל הקה

 חשיבות קיום חוקי התורה

לבסוף היו קוראים מן האורית את סיפור מעמד 

הברית בין העם וה' בספר הר סיני, חידוש 

 נחמיה וכן בויקרא כו'.

התפילה הייתה בשפת הגעז)שפת הקודש( 

הקייסים היו מתפללים והקהל היה חוזר 

 אחריהם.

ובסיום הטקס היו 

תוקעים בחצוצרות 

ומביעים את הרצון 

לחגוג בשנה הבאה 

 בירושלים. 

בסוף היום, היו יורדים 

בשירה וריקודים לכפר 

 ומקיימים סעודת

מצווה חגיגית 

 החותמת את היום.

כיצד חוגגים 

 בישראל

בארץ בני הקהילה 

ממשיכים לשמור את 

 הסיגד מדי שנה חג

על ידי עלייה לירושלים ותפילה, יש צעדה של כלל 

 .העדה ולסיום ארוחה חגיגית

 חוק חג הסיגד

 .חוק חג הסיגד נקבע בכנסת 30.6.08בתאריך 

רשמי במדינת מתאריך זה חג הסיגד הוא מועד 

ישראל, ולא חגה של קהילת יהודי אתיופיה 

 .בלבד

בסיום הטקס היו תוקעים בחצוצרות 

ומביעים את הרצון לחגוג בשנה הבאה 

 בירושלים. 

 בשירה וריקודים. בסוף היום, היו יורדים
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שמצויין החג  ?סיגדמה את יודעים על חג ה

בידי יהדות אתיופיה חל בכט' בחשון, בדיוק 

משמש  והואכיפורים, היום לאחר יום  50

 קשות ותחינות על העם.בהזדמנות שניה ל

"ביום מקור החג הוא מספר עזרא ונחמיה: 

עשרים וארבעה לחודש הזה נאספו בני ישראל 

בצום ובשקים ואדמה עליהם... ויקומו על 

עמדם ויקראו בספר תורת ה' אלהיהם רבעית 

היום ורבעית מתוודים ומשתחווים לה' 

 ג(-אלהיהם" )נחמיה ט' א

 

 משמעות החג

יש   ביום זה עושים חשבון נפש של כל הציבור. 

התקהלות המונית בה מכריזים מחדש על 

הברית ביננו לבין הקב"ה  וממשיכים להאמין 

 ולקוות לבואה של הגאולה השלמה

חג הסיְגד חל בכל שנה בתאריך כ״ט בחשוון, והוא מועד מרכזי בלוח 

  .השנה של יהודי אתיופיה

 "לשנה הבאה 
 "בירושלים הבנויה

 רוזנפלדרועי  -צילום תמונות בכתבה



 

  
 מה היה לנו בכפר

עבדנו על חג הסיגד במשך חודש שלם. בכפר 

ומשמעותו.  בתחילת הדרך למדנו על החג

בענו, בישלנו צ בהמשך היו הכנות רבות:

 הייתה התרגשות רבה.והתכוננו ליום החג ו

בבוקר יום החג נכנסה כל כיתה למרכז 

מוזיאון  שבו הוקםלמידה של הכפר, ה

על חג הסיגד. העברנו פעילות  המסביר

והסברים. לקראת הערב סיימנו להכין את 

מאכלי העדה המסורתיים וכולם נכנסו לחדר 

הארוחה האוכל לארוחה חגיגית. לאחר 

 להצגה.ועדון התכנסנו במ
את סיפורה של מספרת  ,"זהות נשכחת" ,הצגהה

נה מבינה למה לחגוג נסיסיינש, נערה אתיופית שאי

 את חג הסיגד בישראל.

, במהלך ההצגה מבקרת סיסיינש את סבא וסבתא

 , ובמהלךעם חברתהמדברת עם אחיה שבאתיופיה ו

מבררת את מהות החג. בסיום ההצגה שיחות אלה 

ה יותר קרובה לחג ומבינה את הקשר סיסיינש מרגיש

את ההצגה כתבנו בעקבות שאלות שלה אליו. 

 על החג.שהעלו בנות 

הגיעו אורחים רבים מהמושב ומהאזור. להצגה 

 שמחנו לראות את כולם ונהנו מהחוויה שהייתה לנו.

 

 18.12.14כו' בכסלו   I   10 Iאיילות 

במהלך ההצגה מבקרת 

שלה, סיסיינש את סבא וסבתא 

מדברת עם אחיה שבאתיופיה 

וגם עם חברתה ומבררת את 

 מהות החג.

 מה את חושבת על הכפר?

שטוב ללמוד פה כי יש כאן הרבה עזרה 

כשצריך. אני אוהבת שכל הבנות נמצאות 

 יחד בפעילויות. 

 איזה מקצוע את אוהבת?

 אנגלית

 איך היה להיות חדשה בכפר?

 קשה, כי לא הכרתי את הבנות

 מה היה החלק שלך בחג הסיגד?

 שחקתי בהצגה נערה שקראו לה סיסיינש.

 איך היה לך בחזרות?

 מהנה אבל גם קשה.היה לי 

 מה היה לך קשה?

 ללמוד את כל המילים, וגם התביישתי.

 מה אמרו לך בסיום ההצגה?

שהייתי טובה, שההצגה הייתה מעניינית 
 ומצחיקה וששחקתי טוב

 

 מה למדת מחג הסיגד?

למדתי איך לחגוג ולא להתבייש. וכשיש 

 לי רצון אני מצליחה.

 את רוצה להמשיך להציג בעתיד?

 כן

 החלום שלך?מה 

 להיות שחקנית.
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 2'וורקיטו י -מבט מקרוב

 קדסט סיסאי איילנש טקלה
  



 

  

נו וחצי התארג 5קמנו בשעה 

 ויצאנו מהכפר. נסענו לדלתון

כשהגענו האוטובוס נטש 

 3אותנו וחזר רק בסוף ה

ימים!! התחלקנו לשתי 

חוליות, הביאו לנו מפה, מצפן 

ואוכל לשלושת 

הימים)צימוקים, חלווה, טונה, 

שקדים, חומציות, לחם 

ושוקולד למריחה(. והתחלנו 

 ללכת, 

היה ממש תלול והיה קשה 

ן לעלות. ואז הגענו לעי

והתפלנו מים  הכחולה.

)הפכנו מים ממלוכלכים למי 

שתיה( ע"י פחם ואבנים. 

וללכת משם המשכנו ללכת 

עד שכבר החשיך, בשלב 

נו שאנחנו לא בטיול הזה הב

רגיל שהאוטובוס יכול לבוא 

 וכשהגענו לקחת אותנו. 

 

 

התחברנו לחוליה אחת. שם 

הכנו אלונקה מתיקים והרמנו 

הכתפיים, את אחת הבנות על 

ואח"כ עמדנו כל הכיתה יחד 

ים ורצנו עד לסוף יוהחזקנו יד

המסלול. ובסוף המסלול 

חיכתה לנו ארוחת מלכים! 

בחיים לא חשבנו שנשמח כ"כ 

לראות אוכל, מכוניות, בני 

אדם שהם לא אנחנו. אכלנו 

 ועשינו 

 מסע העצמה כיתה יב' התשע"ה
 סיון נאוה

 

למקום הלינה השני פגשנו 

את המורה שרית. ושוב 

הקמנו את האוהלים והכנו 

פוייקה. למדנו איך מכינים 

בקבוקים חמים ואיך יודעים 

מתי הירח יהיה מלא וכמה 

 זמן הוא יישאר בשמים.

למחרת קמנו ושוב התחלנו 

ללכת. ועשינו חלק משביל 

ישראל עד להר מירון צעקנו 

טאטא ועוד... בהר מירון 

 עשינו דמיון מודרך מה יהיה

איתנו, ואיפה נמצא את 

 . 25עצמנו בגיל 

 משם ירדנו את ההר ושם
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אוהל מניילון וישנו בשקי 

שינה, אחרי שסיימנו הכנו 

מדורה והכנו לעצמנו עוף 

ממולא באורז וירקות. וגם 

פיתות על הגחלים. הלכנו 

לישון עם ריח של אש על 

הגוף והבגדים וקפאו לנו 

הידיים והרגליים.   בלילה לא 

ראינו את המקום בגלל 

החושך וכשהתעוררנו מאור 

השמש בבוקר גילנו מקום 

מרהיב ביופיו. צחצחנו שיניים 

במי המעיין ושוב התחלנו 

ללכת. ומשם עלינו על הר, 

 היה סיוט כי ההר 

ללכת וללכת. 

במהלך היום 

חולית "ניחול" 

הלכה לאיבוד 

והגיעו לקיבוץ 

ברעם. בערב 

הגענו לנחל עין 

אלווה ובלילה 

 הכנו לעצמנו 

שם  -שיחת סיכום 

שקד)המדריך( אמר לכל 

אחת מה הוא ראה ולמד 

 ממנה.

בסוף הרגשנו יותר 

מחוברות, בנות גילו דברים 

 על עצמם.  שהן לא ידעו

ברצוננו להודות לבתיק 

ימים  3שסבלה אותנו 

היפה  -ונגמלה מקפה, להדס

בנשים, לשרית שעשתה את 

כל המסלול למרות ההריון. 

להורים של נועם, לשקד 

קי, שחר, המדריך, לחי

 לבורא עולם וצוות הכפר. 

 

 דרושים

ח להביא את ינהג שיצל

 הבנות מתל אביב בזמן

מים לפריסהיממרחים טע 

 מקום חם לקלוט בו

 אינטרנט

 אדם שיסביר איך יושבים

 על הערסלים בלי ליפול!

 אדם שיזכיר שצריך לזרוק

 את הירקות לפח שמיטה

חופר... צלצול לא 

 

 למכירה

 פלאפון חלופי שאינו עובד

 בשביל להפקיד בבוקר

 תוספות שיער אחרי

 שימוש והרתחה אחת.

4   תוכים במבצע! רגעעע

הקור  ,במבצע! סליחה 2

 הגיע...

 ספרים מרתקים של

 !מנהרת הזמן

יםמארז תירוצים לאיחור 

 בבוקר.

 השבת אבידה

ם קטשופ טוסט גבינה ע

ועקבותיו שנכנס לטוסטר 

 למו מאזנע

השם כתוב ש כוסות שתיה

 עליהם.

 הקש של הטרופית מיום

 שישי...

 חתול בצבע לבן, נכנס בלי

רשות, אוכל הכל. מי 

רחוק שמוצא שישלח אותו 

 , תודה!מכאן

 לוח הכפר! 

 בזמן שאת מחכה לפתיחת החדר אוכל 

4     9   8 

1    7  5   

3    2     

  2     6  

  9  5  7   

 8    4 1   

    6    3 

  6  8    5 

2   9     7 
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 גלריה

 חנוכת בנין הכיתות החדש

 חוה סוליי
 

 חוגים:

 -מימין למעלה

נבחרת הכפר בהוקי 

קרח, זו השנה 

השניה שהבנות 

נוסעות למטולה 

 להתאמן.

חוג  -מימין למטה

 תסרוקות.

חוג  -משמאל למעלה

זומבה וחיטוב ועיצוב 

 הגוף.

 -שמאל למטה

 פסיפס 

 

 בעקבות לוחמים

סיור 

 סליחות

בקצרין 

 העתיקה
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 פעילויות ימי שישי בכפר

הטיול 

 השנתי!!
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 מסע כיתה יב


