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עריכה לשונית:   I , רינה שוחטעיצוב שער: תמי קופל  Iעורכת ראשית: יפעת היזמי 

 ונגסו סיסאי יילנש, שרה סוליי, קדסטכתבות: סיון, חוה, הבתם, א  I נחמה מור

 –פעמיים על ידי מעשים חד 

יהיו גדולים ככל שיהיו. אי 

אפשר להצליח במבחן אם 

את מנסה ללמוד לראשונה 

את כל החומר ולדחוס אותו 

ביום האחרון לפני הבחינה. 

הצלחה והתקדמות בנויה על 

עשייה יום יומית במנות 

קטנות ובתהליך עקבי, צעד 

 אחר צעד ללא הפסקה.

הניסיון שלנו מלמד באופן 

דות, ברור שבנות שמתמי

בנות שמשקיעות לאורך זמן, 

מגיעות להישגים יפים וזוכות 

לראות פירות בעמלן2 אלה 

שמרכזות מאמצים רק ברגע 

האחרון ולפרקי זמן קצרים, 

מגיעות בדרך כלל להישגים 

לא מספקים ויש להן תסכול 

רב על הזמן והאנרגיות 

 שהשקיעו לשווא2

אני מאחלת לכן המשך שנה 

ה פורייה ומצמיחה2 תמשכנ

להתמיד באופן רציף 

ובעקשנות גם בתחום הלימודי 

וגם בתחום האישי והערכי 

ומתוך כך תתמלאו עוצמה, 

תגדלו ותצמיחו פירות יפים 

שיהיו לתועלת לכן ולחברה 

 הסובבת אתכם2

 

 -"והיה כעץ שתול על פלגי מים"
 יעל אריאל

בכל יום ויום ובמנות 

קטנות באופן יחסי2 

את השבוע אנו גם חוגגים 

חג האילנות2  –ט"ו בשבט 

במקומות רבים אנו 

מוצאים שהאדם נמשל 

לעץ: "והיה כעץ שתול על 

פלגי מים" )תהילים א'( , 

"צדיק כתמר יפרח, כארז 

בלבנון ישגה" )תהילים 

צ"ב( ועוד ועוד222 כפי 

 שכבר ראינו

נמצאים אנו בעיצומו של 

החורף2 בחורף זה ירדו 

עד עתה כמויות מבורכות 

גשמים2 השדות החלו של 

מוריקים ומרבדי פרחים 

צובעים את האדמה 

בצבעים מרהיבים2 אך 

כדי שהפריחה תהא 

מרובה וממושכת אין די 

בכמות יפה של גשמים, 

יש חשיבות גם לתדירות 

שלהם, ולאופן שבו הם 

מפוזרים לאורך כל 

החורף2 אם יהיו רק כמה 

ימים בודדים גשומים 

ביותר, הם אולי יספקו 

גדולה של מים אך כמות 

השדות הירוקים ישנו 

במהרה את צבעם ויהפכו 

לצהוב2 הצמחים והפרחים 

לא יגדלו כראוי ויהיו 

נמוכים וחלשים2 חורף 

טוב הוא חורף בו הגשם 

יורד לעיתים קרובות פעם 

אחר פעם, הכרחי 

שהצמחים יקבלו מנה 

קבועה וסדירה של מים2 

 -בני האדם  –גם אנחנו 

 לא יכול להרוות את

צימאוננו על ידי שנשתה 

או נאכל הרבה מאד פעם 

אחת בשבועיים2 אנו 

 צריכים לשתות ולאכול2

 

כדי שהעץ יגדל כראוי 

יש הכרח לטפל בו בכל 

יום ויום. העץ צריך לקבל 

מים ודשן באופן קבוע 

ובמנות קטנות. גם אתן 

 –הבנות בכפר  –

צריכות ללמוד מן העץ. 

אי אפשר להצליח 

פשר בלימודים ואי א

 להצליח בבניין האישיות 

 

 

 



 
  52.2.5טז' בשבט    I      Iאיילות   52.2.5טז' בשבט    I      Iאיילות 

 

 

 

  

שלב זה מאופיין ביכולת 

הבנות לצאת מהמעגל 

הקרוב אליהן ולהיות 

מסוגלות לתת מהשפע 

 שלהן למעגלים רחבים2

 

ולהיות מודעות לחולשות 

של עצמן2  ולחוזקות

הבנות לומדות לחלום 

עוסקים בגיבוש  ולשאוף2

הזהות האישית ועולם 

 הערכים של כל בת2

חיזוק הביטחון והאמונה 

 2בכוחות האישים

 עוצמה: -כיתה י"א

 זהות: -כיתה י'

השלב בו לומדות הבנות 

 להכיר את כוחותיהן

 שלבי התכנית :

 שייכות, קבוצה: -כיתה ט'

 חוה סוליי
 

הכפר שלנו מאמין ביכולת הבנות להתגבר על קשיים וכישלונות ולחולל שינוי 

משמעותי בחייהן, על מנת לעזור לבנות להשיג מטרה זו הוחלט בכפר על 

 הקמת תכנית בשם "מסלול הצמיחה" שבה מקנים לבנות כלים לחולל שינוי.

יעל מנהלת הכפר, הגב'  

אריאל, נותנת רקע על 

כנית: "אני והתהקמת 

נמצאת פה שנתיים וחצי 

ואחד הדברים שהגדרנו 

לעצמנו זה שנהיה 

מקצועיים ושתהיה לנו 

דרך מאוד ברורה2 הרעיון 

יה לנו מודל, שלבים שיה

כדי שנוכל ובכלל שיטות 

מאוד לדייק בתפיסה 

החינוכית222שנה שעברה 

התחלנו לקרוא לדברים 

בשמם ולבנות איזשהו 

מערך, מודל לעבודה"2 

מאומצת  לאחר עבודה

של צוות הכפר התכנית 

 בנויה ומוצגת לפניכם

בתחילת שלב זה 

 מתרכזים בקליטה של 

בכפר2 מחזקים הבנות 

את תחושת השייכות 

ולקראת חנוכה מקיימים 

את טקס השייכות בו 

הבנות מסיימות את 

תהליך הכניסה לכפר2 

בהמשך השלב הבנות 

מתגבשות לקבוצה; הן 

מתוודעות לייחוד של כל 

ואחת; הן מכירות  אחת

את הצרכים של הפרטים 

המרכיבים את הקבוצה 

ולומדות להכיל את המגוון 

תוך נתינת דגש על 

היחסים והתקשורת הבין 

 אישית2

 "השביל הזה מתחיל כאן..."
כבוגרות וכתורמות 

לסביבה ולהקנות ערכים 

חברתיים, ציוניים 

תכנית זו  השנה ויהודיים2

בפעולה מצד הצוות 

ובקרוב מתוכנן לשתף את 

הבנות בתוכנית בכדי 

שיהיה מודעות מצדן 

לקורה ולשינויים שהן 

עברו ויעברו במשך 

 השנים פה בכפר2 

 

יותר2 במהלך  שלב זה 

הבנות יוזמות ומביאות 

לידי ביטוי את היכולות 

שלהן להוביל, להנהיג 

 ולקחת אחריות 

 עצמאות: -כיתה י"ב

שמהוות יראה חיצונית 

אלא מהיכולת שלנו ללמד 

את הבנות לנהל דיאלוג 

ולהכיל בעצמן מציאויות 

כנית ומורכבות מטרות הת

הן לחזק את האמון של 

בעצמן ולהעלות  הבנות

את תחושת המסוגלות, 

להקנות לבנות כלים 

ומיומנויות שיאפשרו להן 

 למצוא את מקומן בחברה 

 

בשלב זה ההתמקדות 

בהכנה לקראת היא 

היציאה לחיים הבוגרים 

והעצמאיים2 הבנות 

תיקחנה אחריות על ניהול 

חייהן בכפר2 בנוסף, 

תהליך הפרידה מהכפר 

יעשה באופן הדרגתי תוך 

מתן כלים להתמודדות 

 עם מעברים בחיים2

התכנית נבנתה על 

תפיסה חינוכית ברורה 

מאוד: * על מנת שהבת 

תהיה פנויה לתהליכים 

ימודיים עליה חינוכיים ול

לקבל מענה רגשי 

מתאים2 *הצבת גבולות 

ברורה ובמקביל הכלה 

גדולה, מתן חום ואהבה2 

*השינוי המשמעותי 

 יתרחש לא מפעולות2

 

 'טקס שייכות כיתה ט

 פעילות בנושא זהות כיתה י'
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אביב וגילת מתארחות אצל משפחת 

רושנסקי מספרות : אצל משפחת 

רושנסקי  "כיף, יחס שווה, אוכל פצצה, 

מהפנימיה2  מרגישים בבית, ניתוק

מביאים מתנות, מצחיקים2 זכינו 

 במשפחה הכי שווה! "

ליה, איילה, שרה אזולאי וחווה 

מתארחות אצל משפחת שגיא מספרות 

" כייף, נותנים : אצל משפחת שגיא 

הרגשה ביתית, הם מקבלים אותנו 

תמיד ועושים בשבילנו הרבה! אוכל 

טעים!! הם יותר ממשפחה הם מזמינים 

אותנו באמצע השבוע לראות המירוץ 

למיליון2 אנחנו משחקות איתם ונהנות 

  איתם"

אילנה חג'בי משפחה מארחת מאז 

שהכפר הוקם: " לאורך השנים היו 

 שר בנות , התארחו אצלנו מעל ע

 

הילדים ממש מחכים לזה זו זכות 

גדולה הנתינה הזאת 2 כל שבת הילדים 

שואלים : 'אמא אבישג באה השבת ?' 

לנתינה וזה הילדים שלי מתחברים 

עושה להם טוב 2 אנחנו מחכים לבנות 

כל שבת והיינו רוצים שהם יבאו גם 

באמצע השבוע , לא הייתי מוותרת על 

 "להיות משפחה מארחת2 

בנוסף לזה שהמשפחות מארחות  

אותנו גם אנחנו מארחים אותם 

ומזמינים אותם למסיבות  בפנימיה

שנערכות בכפר2 למשל: בשנה שעברה 

הייתה פעילות הכרות בתחילת השנה, 

לקראת טו בשבט הכנו עציצים מפירות 

יבשים2 בסוף השנה עשינו פעילות 

סיכום עם סדנת שוקולד2 השנה 

המשפחות הגיעו למסיבת חנוכה וגם 

 כיבדו אותנו בנוכחות בחג הסיגד2 

 

 משפחות מארחות

כפר הנוער איילת השחר ממוקם בתוך 

 מושב יונתן 2

במשך השנים נוצרו מגוון  קשרים בין 

הכפר למשפחות המושב , אחד 

הפרויקטים היפים הוא "משפחות 

מארחות " , הוא ממשיך לאורך שנים 

 ממש מתחילת הקמת הכפר 2 

זוהי תוכנית שבה מדי שבת  כפר כל זוג 

בנות  או יותר הולכות להתארח אצל 

משפחה במושב לסעודה שניה2 יצאתי 

 את התופעה הזו2 לשטח כדי לבדוק

אז שאלתי מספר בנות איך זה להיות 

 אצל משפחה מארחת:

 

אביב וגילת מתארחות אצל משפחת 

רושנסקי מספרות : אצל משפחת 

 שווה,  אוכל פצצה, רושנסקי  "כיף, יחס

מרגישים בבית, ניתוק מהפנימיה2 

מביאים מתנות, מצחיקים2 זכינו 

 במשפחה הכי שווה! "

ליה, איילה, שרה אזולאי וחווה  

מתארחות אצל משפחת שגיא מספרות : 

אצל משפחת שגיא " כייף, נותנים 

הרגשה ביתית, הם מקבלים אותנו תמיד 

ועושים בשבילנו הרבה! אוכל טעים!! הם 

יותר ממשפחה הם מזמינים אותנו 

באמצע השבוע לראות המירוץ למיליון2 

 אנחנו משחקות איתם ונהנות איתם"

 סיון נאוה
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 לכנסת העשרים במדינת ישראל בחירות
יתקיימו בישראל הבחירות לכנסת העשרים. ריכזנו  17/3כו' באדר,  בתאריך

 כמה מושגים שכדאי לדעת על הבחירות. ומידע על חלק מהמפלגות המובילות.

 

 הבטם וורקו איילנש טקלה
  

 מפלגה:

קבוצת אנשים שמייצגים 

מטרות שבחרו 

ומאמינים בהם2 

ומגישים את המועמדות 

 שלהם לממשלה

 

 פריימריז:

מקדימות בחירות 

שעושים בשביל 

ה סדר להחליט מ

 הנציגים במפלגה
 

 ימין ושמאל:

הכוונה לעמדות 

הפוליטיות של 

 המפלגה2

 קלפי:

המקום בו 

מצביעים, ניתן 

להצביע מגיל 

.8 

 :אופוזיציה

חברי כנסת 

שאינם חלק 

 מהממשלה

 :קואלציה

חברי כנסת 

שהם גם חלק 

 מהממשלה

בחירות נעשות 

שנים אלא  4כל 

אם הממשלה 

 "מתפזרת" 

כמות חברי 

הכנסת היא 

..0 

)שישה סדרים(  ש"ס

 בראשות אריה דרעי2

מפלגת ימין שקמה 

2 רוצים שלא .98.ב

תהיה אפליה ולחזק 

את השכבה הסוציו 

 אקונומית הנמוכה2

בראשות משה  כולנו

מפלגה חדשה  כחלון2

ורוצה  0.4.שקמה ב

מעמד לקדם את ה

 החברתי2

  

בראשות בנימין  הליכוד

נתניהו2 מפלגת ימין 

 973.שקמה ב

מאמינים שיש לחזק 

את ביטחון המדינה 

ולשפר את המצב 

החברתי2 רואים קשר 

 בין דת למדינה2

בראשות יצחק הרצוג2  הציוני המחנה

2 מאמינים 0.4.מפלגת שמאל שקמה ב 

שיש צורך לעשות שינוי חברתי ובטחוני 

 במדינה2

בראשות יאיר לפיד2 מפלגת מרכז שקמה ב  יש עתיד

2 מאמינים בשימת דגש על החיים האזרחים, ..0.

 שיפור מעמד הביניים וחינוך אישי לכל תלמיד2

בראשות נפתלי  הבית היהודי

2 008.מפלגת ימין שקמה ב בנט2

מאמינים שיש צורך להשקיע 

בחינוך בישראל וחיזוק דמותה 

 היהודית של מדינת ישראל2

)רשימה ערבית מאוחדת(  רע"ם

השייח' איברהים עבדאללה בראשות 

2 .99.מפלגת שמאל שקמה ב 2 צרצור

מדינת ישראל למדינה  להפוך את רוצים

 דמוקרטית עבור כל אזרחיה
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ליאת מזרחי, היא בוגרת 
של הכפר2 סיימה במחזור 

, גרה שנים 5ו' לפני כ
בטבריה והיום לומדת 
חינוך לגיל הרך במכללת 

 אוהלו2
 ך פה בכפר ?איך היה ל

 שנים 4 יקודם כל היית
בהתחלה לא רציתי  בכפר

להיכנס לפנימיה אבל 
אחרי שראיתי שמשקיעים 
בכל ילדה החלטתי 

 הישאר2ל
מה הרגשת שככה ליוו 

 אותך בדרך טובה ?
שמדברים איתנו  טוב, זה 
נותן מוטיבציה  ללמוד 
והרגשתי שאני יכולה 

 לפנות לצוות
מה את לומדת ומה גרם 

המקצוע לך לבחור את 
 הזה ?

החלום שלי להיות גננת, 
אני לומדת באוהלו עם 
נחמה, בזכות הפנימיה 
אני לומדת עכשיו2 סיימתי 
עם תעודת בגרות בממוצע 
גבוהה שלא הייתי 
מצליחה להוציא במקום 
אחר2 ולאט לאט זה 
מתקדם2 מהפנימיה 
צמחתי, זה היה חשוב לי2 
אני זוכרת שבאולפנית 

בנות ולא  40למדתי בין 
 תייחסו אלי כמו שצריך2ה

הבת בכפר ומה מה א
 היה קשה?

 

אהבתי לשבת עם חברות 
וללמוד, היה לי עד מאוחר 

שאן קשה בלי חטיפים, 
יציאות לבית היו קשות2 
היה לי טוב עם המדריכות 
הם השקיעו בנו המון, 
היינו באות לפעילויות, 

 תמיד היה מה לעשות2
איך היה לך עם הצוות ? 

 ?איך הסתדרת איתם 
היו לי שני מנהלים, 
הסתדרתי איתם, היו 
בעיות של עישון ובריחות 

 אבל סה"כ הסתדרתי2 

 איך היה עם החברות בכפר?
למדתי להסתדר עם כמה סוגים 
של בנות, גם כאלו שלא הכרתי 

 לפני2
מה הייתה ההרגשה שלך 
שעזבת את הכפר ?כמה שנים 
עברו מאז שעזבת את הכפר , 

 מה עשית בשנים אלו ?
שנים2 הרגשתי שאני  5ני לפ

ים ואין מי שיעיר אותי, ייוצאת לח
 ויכוון אותי2 

מה את רוצה להגיד לבנות 
 שלומדות בכפר ?

להשקיע בלימודים!! להתאמץ כי 
מי שרוצה אח"כ ללמוד צריך 
ממוצע גבוהה, היום אני יודעת 
שאם הייתי מתאמצת הייתי 
מצליחה יותר2 לשמור על 

, היום החברות, זה לא בא ברגל
אני עדיין בקשר עם החברות, 
 לזכור מי איתך ברגעים הקשים2 

היה לי קשה בכפר, הרגשתי 

שאני בכלא כל הזמן והיה לי 

קשה אבל היום אני שמחה 

 שכיוונו אותי2

היום מאוד קשה לי בלימודים 

בלי  העזרה של המדריכות 

 והמורות, ושיתחשבו בך, 

אני  מתגעגעת לחברות 

 ות2והצחוקים בין הבנ

 מה את רוצה להגיד לכפר ?

תודה על ההשקעה וההקשבה, 

לא הכל היה ורוד, היו רגעים 

קשים ועשיתי קרנבל אבל היה 

 כייף, בשבתות ועם החברות2  

 

 ליאת מזרחי -מבט מקרוב

 נגסו אבווה
 

מה תרמו לך ? ואיזה 
 כלים נתנן לך לחיים ?

להיפתח למגוון רחב של 
אנשים ולא לשפוט אותם, 
לדעת לקבל שלא תמיד 
מגיע לך הכל, לדעת 
להסתדר עם אחרים, 
להתחלק עם אחרים, 
ללמוד לנקות ולהכיר 
אחרים לעומק2 הלימודים 

 תרמו המון2
 

 קול מריטו צ' -מבט מקרוב

 קדסט סיסאי
 

קול, סיימה מריטו צ'

 שנים2  7במחזור ד' לפני כ

 איך היה לך בכפר?

היה לי טוב, היה לי כייף, 

קיבלתי הרבה דברים 

 שלא ציפיתי שאני אקבל

 מה את זוכרת מהכפר?

אני זוכרת את הפעילויות, 

שיעורים, השיחות את ה

עם המדריכות כל ערב2 

התיגבורים, הלמידה 

למבחנים2 השיחות עם 

 נחמה

לך רצון לחזור  האם יש

 ?לפנימיה וללמוד בה

הייתי רוצה לחזור 

למסגרת, כי כשאת 

נמצאת במסגרת  

מדריכים אותך, אם יש 

בעיה יש עם מי להתייעץ, 

 יש עזרה כשצריך2

 מה את עושה עכשיו?

אני לומדת כלכלה ומנהל 

 עסקים, באשקלון2 

המקצוע  למה בחרת את

 הזה?

 אני אוהבת חישובים

מה היה לך קשה 

 בפנימיה?

היה לי קשה להסתדר עם 

הבנות, התחלתי מכיתה 

ט ולא הייתי מתחברת, 

 והיה לי ממש קשה2 

 מה עזר לך?

לאט לאט המחנכת עזרה 

לי וגם המדריכות עזרו 

 הרבה2

מה הייתי ממליצה 

 לבנות בפנימיה?

שישקיעו, בלימודים! כי 

אם את לא איכפת לך, אז 

אחר כך מאוד קשה,  

משלמים הרבה בשביל 

יות2  חשוב להוציא והבגר

ציונים טובים2 וגם  לנצל 

את ההזדמנות שיש 

 בכפר2

מה הייתי רוצה להגיד 

 לסיכום?

היה לי כייף, אני 

מתגעגעת, והלוואי שיום 

 אחד כולנו ניפגש2

כמה שנים הייתה 

 בפנימיה?

 שנים 3

מה קיבלת מהפנימיה 

 שעוזר לך היום?

איך להתמודד לבד, לקבל 

החלטות לבד, להתחיל 

לדבר2 וקיבלתי בפנימיה 

 הכל מבחינת החינוך שלי2
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 לוח הכפר
 דרושים

תפוח אדמה מבושל 

222יותחל חלקת קבר 

 כישרון לערב כישרונות

 צעירים

סיסמאות של האינטרנט 

 סרטים לימי רביעי ומוצ"ש

 שכולם יסכימו עליהם2

 מישהו שיחזיר את

 הכלבים הלבנים2

 

 

 למכירה

 רדיאטורים חדשים שלא

 שימוש2נעשה בהם 

ים טריים שנעשו ימאפ

בחדר אפיה, אין אחריות 

 על הטעם2

 איתורן למציאת השומר

 2כשהוא אינו נמצא

 תעודה חלופית להביא

 2להורים

 השבת אבידה

 עטים, טושים, מספרים

ועוד ציוד שהיה בחדר 

 יה2ימחנכות פנימ

חולצה, גרביים וגופיה- 

נראו לאחרונה במייבש 

 הימני2

 השקט בחדר אוכל, כל

להחזיר מהר כדי  המוצא

 שנוכל לצאת!

 בזמן שאת מחכה לפתיחת החדר אוכל 

.  .   6    

5   7 4  6   

   5    3 7 

. 3      8  

 . 8    7 4  

 5      . 6 

7 .    8    

  9  5 7   4 

   3   5  . 
 

.    . 3 7 5  

 3   9 8 . 6  

.  4       

  8 .      

   7  9    

     5 9   

      .  7 

 7 . 9 6   3  

 4 5 8 7    9 
 

 קרחהוקי 

אחרי תקופה 

הוחלט לצמצם 

את הבנות 

  נבחרת2

אנחנו יוצאות 

מיונתן בשעה 

וכאשר  6:45.

אנו מגיעות 

למטולה אנחנו 

 מתארגנות 

 

שעברה, אז איך הכל התחיל? בשנה 

חודשיים לפני סוף שנת הלימודים באו 

לכיתה שלנו עם הצעה לצאת לחוג הוקי 

 בהתחלה היינו כל הבנות בשכבה,קרח2 

 

בערך שעה2  ועולות לאימון על הקרח של

וף אנחנו נוסעות חזרה לכפר ומגיעות בס

 בערך2 עייפות אך מרוצות2 45:..ב

בזמן שאנו על הקרח אנחנו עושות 
בהתחלה חימום בכל מיני צורות2 לאחר 
מכן, אנחנו לומדים כמה דברים חדשים 
ומתאמנים עליהם, לאחר שבודקים 

מתחלקים  שהבנו את הדברים החדשים
מול השניה2  קבוצות . קבוצות 4ל

 כמה ומנסים להכניס לקבוצה השניה
 

)"גולים"( אחרי  פא'קיםשיותר 

המשחקים כל הילדים של הקבוצות 

המדריכים ומנסים  .משחקים נגד 

להכניס להם פא'קים)"גולים"( כאשר 

 נגמרת השעה יורדים מהקרח2

המאמנים דורשים ממנו לעבוד קשה 

 בשביל להתקדם מהר ככל האפשר2

ל חלק הוקי קרח עוזר לשלוט על כ

מהגוף כי הוא מחזק אותו בצורה שאינה 

רגילה )עד היום אנחנו חוזרו לפעמים 

 תפוסות(2

אני מאמינה 

שההוקי יעזור לי 

בעתיד, אני רוצה 

להיות בצבא 

ולעשות שירות 

קרבי אז ככה זה 

יעזור לי להיות 

בכושר ולהיות 

חזקה כדי להתקבל 

 בעתיד למקום טוב2 

 שרה סוליי
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מסיבת 

חנוכה 

למשפחות 

 המארחות

מסיבת חנוכה עם האורחים שהבנות 

 מתנדבות אצלם בימי רביעי 

 מדרש עם יפעת לבנהבית 

יום מתוק להנצחת 

 עד שער -גל

 חליף חוג בישול עם דינה

 חוה סוליי גלריה
 

בשביל  .כיתה י

 הגולן

 .כיתות ט' וי

 בסובב כנרת

כיתה יא בפעילות לילדים 

 בבני יהודה

אודישנים לערב כישרונות 

 צעירים


