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 "החופש קורא לי..." יעל אריאל
 יקרות, בנות

בעוד מספר ימים אתן יוצאות 

ל"חופש הגדול". כמה קסם יש 

בצמד המילים "החופש הגדול". 

ים, בריכה, מסיבות, ריקודים, 

שתיה, לישון, חברה ועוד המון 

דברים שרצינו תמיד לעשות ולא 

שהו לא הספקנו, לא יכולנו או מי

הרשה לנו. "החופש הגדול" זה 

השחרור האמיתי, אין גבולות ולא 

חייבים שום דבר לאף אחד. אני 

בת חורין לעצמי ועושה "מה 

 שבראש שלי".

אך בואו ונחשוב רגע האם באמת 

כל מה שנאמר עד כאן הוא 

מדויק? האם באמת יש כאן חופש 

 ו"שחרור אמיתי"?

גם כאשר נדמה לנו שאנחנו 

", שלנוש"בראש  עושות מה

בירור יותר מעמיק אולי יגלה לנו 

שאנחנו עושות מה היא, שהאמת 

". מישהו אחרש"בראש של 

מישהו שלא תמיד רוצה 

בטובתנו. מישהו או משהי 

שבעיקר מחפשים את מה שטוב 

להם ולמעשה מנצלים אותנו או 

מושכים אותנו לעשות דברים 

שעם קצת מחשבה או במבט 

שלא  לאחור היינו מעדיפות

 לעשות אותם.

המישהו הזה יכול להיות חבר או 

חברה, וזה יכול להיות גם סתם 

לחץ חברתי כללי הדוחף אותנו 

לעשות משהו שלא תמיד מתאים 

לנו. המישהו הזה גם יכול להיות 

"מישהו" בתוכנו פנימה, הנמצא 

בבטן או בראש שלנו וברגע של 

שטות דוחף אותי לעשות מעשה 

י נמנעת שעם קצת מחשבה היית

 מלעשות אותו.

 

הבאתי שתי דוגמאות, אך דומות 

 להן יש רבות.

גבולות לפעמים דווקא נותנים יותר 

ביטחון ויותר חופש לעשות דברים 

שבאמת חשובים לי, להתמודד עם 

אתגרים שאח"כ ארגיש סיפוק עצמי 

עצום שהצלחתי בהם. גבולות 

שומרים גם על הכבוד האישי שלי 

ע למקומות שלא אתבזה ולא אגי

שאח"כ אצטער שהייתי שם, כי 

 קשה מאד לחזור מהם ולתקן אותם.

אנו נותנים בכל אחת מכן אמון 

ובוטחים בכן שגם במציאות שמזמן 

"החופש הגדול" תדעו לשים 

לעצמכן קוים אדומים, לשים גבולות 

שיתנו לכן ביטחון, שישמרו עליכן. 

שתדעו לנהוג באופן כזה שבמבט 

לעצמכן בסיפוק  לאחור תוכלו לומר

אכן היינו חופשיות ומשוחררות. לא 

נתנו לאחרים להשתלט עלינו 

ולכפות עלינו לעשות דברים שלא 

מתאימים לנו ולמה שחונכנו בשנה 

 הזו.

אני מתפללת ומקווה שבתקופת 

החופש תדע כל אחת לשמור על מה 

שבנינו יחד בשנה זו. שתחזורנה 

לכפר עם כוחות מחודשים ורצון עז 

ף ולהתקדם גם בצד הלימודי להוסי

 וגם בצד האישי.

 חופשה נעימה ובטוחה,

 יעל

 

 

כן, גם כשלאדם יש תחושה של 

חופש, תחושה של שחרור אמיתי, 

בתוכו  יש גורמים מסביב לו או

שמפריעים או מונעים ממנו לעשות 

 את מה שבאמת באמת מתאים לו.

סיימנו יחד שנה מאוד משמעותית 

קצועות בכפר. שנה שבה למדנו מ

שונים אך גם למדנו קצת יותר על 

 עצמנו. 

למדנו שטלפון נייד זה מכשיר נהדר, 

מכשיר שנותן המון חופש. אך 

לפעמים הוא מפסיק לשרת אותנו, 

ואנחנו הופכים להיות משרתים 

ועבדים שלו. השנה למדנו שאפשר 

להשתחרר, אפשר להיות יותר חופשי 

ולפעמים להסתדר גם בלי האדון הזה 

ות עוד כמה דברים חשובים ולעש

 ויקרים לנו.

 

עוד דבר שלמדנו. לפעמים בא לי 

להיות חופשיה ומשוחררת, לקלל את 

כולם, אבל  כל העולם ולצרוח על

להתנהג כך זה לא  ,במבט שני

"מישהו  .שחרור, זה איבוד שליטה

אחר" השתלט עלי ודוחף אותי 

לעשות דברים שאחר כך אני 

  מצטערת עליהם.

קללת וצורחת אני בראש כשאני מ

 ובראשונה פוגעת בכבוד האישי שלי.
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   - 2טקס הענקת ת.ז. לבנות כיתה י 

ל כל אחת, במה עסקו בנושא זהות אישית, בו הם דיברו על הכוחות והחוזקות ש 2במהלך השנה כיתה י'

היא טובה ובמה פחות, בנוסף הן עסקו בנושא הזהות הלאומית, המקום של העדה האתיופית לעומת 

הישראליות. לקראת סיום הנושא הוחלט לחלק לבנות תעודות זהות. הבנות הצטלמו והחתימו את ההורים 

 על טפסים. 

קיבלה כל אחת את תעודת הזהות. ביום ירושלים נסעו כל הכיתה לירושלים ובגן הורדים ליד הכנסת 

 בטקס חלוקת התעודות הקריאו הבנות והצוות קטעים המדברים על הנושא וסיכמו את התהליך השנתי.

 הבנות היו צריכות להגיש עבודה על חורבן בית שני.  - 'מטלה בהיסטוריה כיתה ט

 את המידע לעבודה הן חיפשו באינטרנט. 

. בינונית. העבודה לא עניינה אותי אבל זה לא קשור למורה, דה הייתה לי לא קשה ולא קלהוב"הע

 אני אוהבת את המורה". תלמידת ט' 

ובמקומם הם עשו  'לכיתות יהחיצוניות השנה ביטלו את הבגרויות  - שינוי בתוכנית הלימודים החל מהשנה

ירתית, מקוריות עודד חשיבה יצמהציון הסופי של הבגרות. המטרה ל 30%הציון שלהם הוא עבודות חקר ש

 ועבודת צוות.

 אמונה. חקר במקצועות: היסטוריה, תנ"ך ו עשו מטלות -1כיתה י 

 1"העבודות התבצעו במחשב. חיפשנו מידע, קראנו וכתבנו את מה שהתבקש ממנו בעבודה". תלמידת י'

 עשו מטלות חקר במקצועות: מדעים, אמונה והיסטוריה.  -2כיתה י

ל כוכב החמה )השמש(. היה די קל. היינו זקוקות למחשבים כדי לחפש מידע "עשינו עבודת חקר במדעים ע

 על הכוכב. נהניתי מאוד"

 "במטלה באמונה, עשינו דבר תורה על השבת. חיפשנו באינטרנט סיפור והגשנו את העבודה בזוגות" 

 ם " "במטלה בהיסטוריה למדנו על מלחמת העולם הראשונה ואז הכנו כרזות על משטרים טוטליטריי

 

לכבוד סיום השנה הזמנו לפעילות  - מסיבת סיום למשפחות המארחות

בכפר את המשפחות המארחות, אליהם מגיעות בנות בשבתות כפר 

לארוחה. הזמנו אותם לכפר כדי להגיד תודה ולסיים את השנה. היתה 

פתיחה של יעל וסיכום השנה ולאחר מכן, הלכנו לסדנת סבונים מיוחדת 

  אווירה נעימה ושמחהמאוד! הייתה 

ניצול השואה, משה פורת, בא לבית ספרינו לספר לנו על מה שהוא  -משה פורת

א שעושה בגרות "לכיתה י הגיע פעם נוספתומשפחתו עברו בשואה. אחרי המפגש הוא 

 פרטים על זוועות השואה וההישרדות.בהיסטוריה השנה וסיפר להם יותר ב
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 אירועים מהתקופה 
 חוה סוליי האחרונה

 

מפגשים בהם הבנות יצאו לטבע ולמדו דרכו איך לפעול כקבוצה, איך  - מפגשי העצמה בטבע

 ם היו חוויה גדולה. להתמודד במצבי לחץ. את המפגשים ליוו שקד בארי והצוות שלו. המפגשי

איך להצליח להיות בלי פלאפונים יום שלם )או יותר!(. למדנו שאפשר ליהנות עם  "למדנו על הטבע,

 חוויה של פעם בחיים שלא אשכח"  ל מיני מצבים. זוהכיתה ולעזור אחת לשנייה בכ

 :תלמידה בכפר

חות מודים. חזרנו עם כותנו בתור כיתה. היה כיף לצאת לטבע ולהשתחרר מהליוזה מאוד גיבש א"

   להמשיך את השנה!"

 נסענו כיתות י"א וי"ב לסיור ביד ושם ובכנסת ישראל.  בל"ג בעומר – סיור לימודי בירושלים

 הכנסת. -בעקבות לימודינו על השואה ועל  "הרשות המחוקקת"שם ביקרנו 

 היה ממש מעניין, במיוחד ביד ושם"."למדנו, נהנינו ואכלנו שווארמה ופלאפל! : י"במתלמידת 

לי ממש מעניין בהתחלה. יד ושם נתן לי הרגשה של כאב יותר ממה שמרגישים כשלומדים בכיתה  ההי"

  (.תלמידת י"א)ולמדנו הרבה" 

בו הזכרנו  בטקס  את יום האחדות לזכרם של שלושת הנערים שנחטפו. יום זהו – האחדותטקס יום 

שנחיה בנוחות בכפר. כל כיתה העניקה למישהו אחר לאנשים שעושים למעננו הרבה בכדי  הודנו 

אב לגיל  1'סוסים , כיתה ילרכיבת  מלווהליעל ללוש אחראית פינת חי ו 'מתנה ומכתב תודה: כיתה ט

א לשלושת השומרים "לאירנה ששומרת שהכפר יהיה נקי, כיתה י 2הבית שמתקן מה שנשבר, כיתה י'

 .הטבחית האלופה שלנו ב למלי"וכיתה י ,שלנו: זאב, סמיון ואלכס

על  הוחלטלצערנו , יח"ל  5 שלמגמה ב  הצורךבשל  - השנה האחרונה למגמת גרפיקה בבי"ס

יח"ל וזה לא מספיק לתעודת בגרות. המגמה כוללת  3 היא ברמה שלמגמת גרפיקה כי  סגירת

רות והגשת פרויקט. השנה הבנות עשו פרויקט שבו היו צריכות לבנות עסק או ארגון, מבחן בג

לו לוגו ולפרסם אותו. המורה רינה אמרה על סגירת המגמה :" מאד נהניתי ללמד את הבנות צב לע

שנים בהם אני לימדתי. הייתה לי חוויה מאד טובה, חבל  8האלה. המגמה קיימת כבר  םכל השני

העשייה. התוצאות היו יפות.. כי לדעתי הבנות מאד נהנו בלמידה בתחום הגרפי ושהמגמה נסגרת 

 .ס ולאווירה הלימודית ואני מאחלת בהצלחה לכולן""תגעגע לביאני א
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: שבת משהו כייף

: תודה לכיתה  

נטלי המדריכה 

 (2)וורקיטו מי

: טיול משהו כייף

: תודה לשנתי 

צוות )סלנאת 

 (2מי

: ללמוד בכיתה חדשה משהו כייף

 (2: צוות י )טירואנט מיתודה ל

ם שקד : המסע עמשהו כייף

: יעל אריאל וריקי תודה ל

 (1)תהילה מי

 : משהו כייף

         שוק פורים 

: כל הצוות    תודה ל

 (1)רעות מי

 

: המסע משהו כייף

 עם שקד 

: דיצה על תודה ל

 (1הכל )אפרת מי

: המסע עם שקד משהו כייף

 : הצוות והחברות תודה ל

 (1)רבקה מי

: להיות משהו כייף

תודה עם החברות 

: הצוות והחברות ל

 (1)קרן מי

: התנדבות משהו כייף

: נועה תודה ל

 (1המדריכה  )גילת מי

 

:בית תודה ל: הישרדות בטבע משהו כייף

 (1הספר שמימן את זה )שרה סוליי מי

: משהו כייף

להיות עם 

הכיתה שלי 

: כיתה תודה ל

שלי )שרה 

: בלילה משהו כייף (1אזולאי מי

:שרה תודה ללבן 

י                אזולא

 (1)חן סיטבון מי

 

: תודה ל: הטיול שנתי משהו כייף

 (2מורן )טקלה מי

: עם כל החברות משהו כייף

 (2: כל הצוות )איירוס מיתודה ל

: תודה ל: חוג זומבה  משהו כייף

 (2כל הצוות )אלסה מי

: ףמשהו כי

 ללמוד 

 : תודה ל

כל הצוות 

 (2)זמנאי מי

 

: משהו כייף

כיתה  שבת

: צוות תודה ל

שלי  

)הבתמנש ד 

 (2מי

: משהו כייף

להתחבר עם 

תודה חברות 

: כל הצוות ל

ולבנות 

 (2)אקלנש מי

: ףמשהו כי

טיול שנתי 

: תודה ל

צוות 

)אנגודאי 

 (2מי

: תודה ל: שבת כיתה משהו כייף

 (2כל הצוות  )ילמורק מי

: משהו כייף

שבת כיתה 

: נטלי תודה ל

 (2)איילנש מי

: תודה ל: לשחק עם חברות משהו כייף

 ( 2נטלי, זוהר ויפעת )יתאייש מי

: משהו כייף

שבת כיתה 

תודה בעפרה 

: כל הצוות  ל

 (2)אלמקן מי

: ללמוד משהו כייף

ולהתחבר עם בנות 

: כל הצוות תודה ל

 (2)טספה מי

: משהו כייף

שבת כיתה 

: זוהר  תודה ל

)הבתמנש צ 

 (2מי

ה שבת כית: משהו כייף

: כל הצוות תודה ל בעפרה

 (2בפנימיה )ילמסאו  מי

 

 

: משהו כייף

: תודה לחברות 

שרה א ותהילה 

 (1)טליה חלף מי

: משהו כייף

עם 

החברות 

: תודה ל

תהילה  

 (1)אביב מי

: הישרדות בטבע משהו כייף

: שקד ובית הספר תודה ל

 (1)אמונה מי
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 סקר בנות הכפר

שבת כיתה.    כייף: משהו

: כל הצוות         תודה ל

 )אלמאז מי"א(

: לעשות שטויות. משהו כייף

: רותם ומירב.        תודה ל

 )זינה מי"א(

: שבת כיתה משהו כייף

: לכל הצוות תודה ל

 )שגה מי"א(

: מפגש משהו כייף

       עם מנחם 

: כל הצוות     תודה ל

 )אזאונט מי"א(

: ל"ג משהו כייף

 בעומר 

: צוות תודה ל

 )אלמנש מי"א(
: משהו כייף

לילה לבן 

: תודה ל

לבנות 

ששמרו עלי 

דסט )ק

 גטהון מיא(

: הטיול שנתי משהו כייף

: כל הצוות  תודה ל

 )צהיי מי"א(

: משהו כייף

טיולי ימי 

    שישי 

: כל תודה ל

הצוות 

 )בוזונש מי"א(

: המדורה משהו כייף

: כל הצוות תודה ל

 )סמהון מיא(

: משהו כייף

להיות 

בחדרים 

   למטה 

: רותם לתודה 

והבנות שהיו 

איתי בחדר 

 )נטרו מי"א(

 

תודה : הטיול השנתי משהו כייף

 : כל הצוות )מסרשה מי"א(ל

 

להתנדב וטיול  :משהו כייף

: אילנה  תודה לשנתי 

 )גטה מי"א(

: ללמוד משהו כייף

מתמטיקה           

: זוהר   תודה ל

 )בנצ'י מי"א(

 : המדורה ייףמשהו כ

 : צוות תודה ל

 )ירגדו מי"א(

 

 : משהו כייף

 שבת כיתה 

: רותם תודה ל

 )דגה מי"א(

 

 

: ללמוד משהו כייף

ולשחק עם חברות 

: כל הצוות תודה ל

 )תבלט מט'(

 

 : בהשבעה משהו כייף

: י"ב שאירגנו את זה תודה ל

 )אלין מט'(

 

: החברות ו כייףמשה

     והטיול שנתי 

: כרמית ותהל תודה ל

המדריכה הכי שווה 

 )רון מט'(

 

: הוקי קרח משהו כייף

: תהל ויעל ללוש תודה ל

 )חיה מט'(

 

 : בל"ג בעומר משהו כייף

: לצוות ובעיקר כרמית תודה ל

 ותהל   )בת אל מט'(

 

 נגסו אבווה קדסט סיסאי
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 מיכל

למי את רוצה  את המועדון הגדול.? מה את אוהבת בכפר

כדאי להשקיע כמה  טיפ לבנות?סיון וכולם  ?להודות

 שיותר!!

 

 בתיה ברקת

למי  את העגלה במטבח של מלי. ?מה את אוהבת בכפר

לצוות הלימודי שעוזר לי לסיים את ? את רוצה להודות

 תלכו עם הצוות ולא נגדו! ?טיפ לבנותהבגרויות. 

 

 מלכה

למי את רוצה  את זאב השומר ר?אוהבת בכפמה את 

טיפ  לשירי העו"סית שתמיד הייתה שם בשבילי  ?להודות

 שתנצלו את הזמן בכפר. ?לבנות

 

 ליה

למי את רוצה  את הבניין החדש ?מה את אוהבת בכפר

 לכל מי שלא נתן לי לוותר גם כשהיה לי קשה.  ?להודות

 לא לוותר לעצמכן ולא לחכות לרגע האחרון. ?טיפ לבנות

 

 כל סוף הוא התחלה של משהו חדש

 אנחנו יודעות שתתגעגעו אלינו ובמיוחד אלי... טוב אז הגיע הרגע שלנו לעזוב 

אל תדאגו אנחנו נבוא לבקר )יש שבת בוגרות( כדי שיהיה לכם זיכרון ממנו ראיינתי את הכיתה שלנו, 

תוכלו להעביר את השנים  שאלתי אותן מה הן אוהבות בכפר, למי הן רוצות להודות וטיפ שיתנו לכן. ככה

 הבאות בסבבה

 והנה התשובות: 

 סיון נאוה
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 נעמי

למי את רוצה את הזבובים.  מה את אוהבת בכפר?

טיפ  לצוות המדהים ולחברות הנשמות שלי. ?להודות

 תפסיקו לישון! ?לבנות

 

 חוה

למי את השטחים של האינטרנט.   ?מה את אוהבת בכפר

לבתיק על כל התמיכה והאהבה שהיא  ?להודותאת רוצה 

שתשימו לב למה שעושים בשבילכן  ?טיפ לבנות נתנה לנו.

 ותפסיקו כבר להתלונן!

 

 ישימבט

 ?להודותלמי את רוצה  את האוכל? מה את אוהבת בכפר

תנצלו את העזרה  ?טיפ לבנותלכל הצוות והחברות 

 שנותנים לכם פה.

 

 וורקנש

למי את רוצה  את זאב והאוכל. ?בכפר את אוהבתמה 

תשקיעו כי בסוף אתן אילו  ?טיפ לבנות. לשירי? תלהודו

 שמרוויחות ותכבדו תמיד את הצוות!

 

 מוריה

למי את רוצה  את החדר של בתיק מה את אוהבת בכפר?

תנצלו את הזמן, תשקיעו  ?טיפ לבנות לצוות שלי  להודות?

 ואל תבזבזו את היום.

 

 סיון

תהנו מהזמן שיש לכן פה. זה מקום שיכול להביא לכן המון 

משך הדרך ותנצלו את מה כלים שיעזרו לכן בטוח בה

 שנותנים לכן כי לא בטוח שיביאו לכם אותו בהמשך! 

 

  תקשיבו לדברים שהן אומרות לכן. זה באמת יכול לעזור לכן כי הם באמת דברים חכמים

 אין מה לעשות הכיתה שלנו זה באמת משהו מיוחד שאין כמוה... 

והבות אתכן ומאחלות לכן בהצלחה בהכל! אל תשכחו להודות ולכבד את מי שעומד מולכם אנחנו א

 על הצד הטוב בכל דבר, זה יגרום לעולם להיות מקום טוב יותר.  תמידותסתכלו 

 אוהבת פעם אחרונה! סיון.  
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 מה אתה אוהב במקצוע שלך ? 

 לעזור לאנשים.

 ? לאיפה היית רוצה לטוס בעולם

הייתי רוצה לטוס מעל כל ישראל 

 לעשות סיבוב ולנחות בחזרה.

 במה אתה מתמחה ? 

 ים .באלתור

אם היו מביאים לך מיליון שקלים 

 עושה איתם ?  מה היית

 כשיבוא הכסף אני כבר אדע.

 באיזה מקומות עבדת ?  

תי בחופשים בדעכשהייתי נער 

 משל: בכל מיני מקומות, ל

 שטיפת מכוניות .-

 מלגזן .-

 איזה תלמיד היית? 

טוב שלא אהב את כל תלמיד 

 תקשה ברובם.המקצועות ואף ה

 :טיפ

שה לחברך מה ששנוא אל תע 

 עליך.

 

 

 

 

 ספר לי על עצמך :

לא קיבוץ נולדתי בקיבוץ יפתח )

עברנו לגור  5בגיל (, דתי

עליתי  1976בארה"ב ובשנת 

 לארץ.

ציוני -בבית מסורתי דלתיג

ובתיכון עשיתי תהליך  של 

 חזרה בתשובה איטי במיוחד .

אות חקל באוניברסיטה למדתי

והוצאתי תואר ראשון בחקלאות 

 מיכון .התמחות בב

הגרעין שהשתייכתי אליו היה 

אמור לבנות את מושב קטיף 

 הנמצא בעוטף עזה .

 מוצנחההתגייסתי לנחל 

ולאחר שסיימתי את  ,)צנחנים(

הצבא הרגשתי צורך להשלים 

לי לימודי קודש שהיו חסרים 

ולכן הלכתי ללמוד במכון מאיר 

 שנה וחצי .במשך בירושלים  

לאחר מכן התחתנתי עם חנה 

. (1980נו לגור בקשת )ועבר

פני שעברנו שם יצרתי קשרים ל

 3: ילדים 5לגור שם, נולדו לנו 

 4תוכם בנות. מ 2בנים ו

 נכדים 11התחתנו וכיום אני עם 

)בלי עין הרע ( ואף אחד מהם 

 בגולן, לצערי הרב.    גר אינו

ה שנים בענפים של עבדתי הרב

עים ועבדתי קשת ובחקלאות מט

הל תפעולי גם כמזכיר פנים וכמנ

 בבית ספר שדה קשת יהונתן.

נו לעשות שנים החלט 5 לפני

 פסק זמן ולעבור לירושלים

 בשביל להיות יותר קרובים

 שרה סוליי
 

ת למשפחה ושם עבדתי כאב בי

בשני מוסדות חינוך וגיליתי  שזו 

 .ד אוהבעבודה שאני מא

לאחר שנתיים חזרנו לקשת )ישוב 

עם קהילה תורנית( למקום בו 

השתייכנו ,וחיפשתי עבודה בתור 

איילת "אב בית ומצאתי את כפר 

, מקום עם אופי שמתאים "השחר

לי, בו אני עובד ונהנה לעבוד עד 

 היום.

 מה התפקיד שלך פה בכפר ? 

אב בית, לדאוג שהכפר יהיה תקין 

 יזי.פיזית וגם מעבר לפ

 

 מה אתה חושב על הכפר ?  

, כמו ביתתומך מקום מאוד טוב, 

עם צוות נהדר ועם בנות טובות 

 ואיכותיות.

 מה התחביבים שלך ?  

בעיקר ניגון, רכיבה על  ,מוזיקה

 , נכדים.אופנים, לשיר

מה אנשים בכפר לא יודעים 

 ליך ?ע

לא יודעים עלי שחזרתי 

 בתשובה. 
 

 גיל אופיר -מבט מקרוב
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 יעל אריאל -מבט מקרוב
 ספרי לי על עצמך:

דים, סבתא "אני אימא לשישה יל

 ,ספיןלשלושה חמודים, גרה  בח

נולדתי שנה.  20בגולן כבר 

שלים. עשיתי שרות לאומי בירו

כמדריכת טיולים בבית ספר שדה 

סוסיא. למדתי באוניברסיטת בר 

אילן והייתי הרבה שנים מורה 

 "לביולוגיה.

 מה התחביבים שלך?

וד אוהבת לטייל, אני נהנית "אני מא

 ... אבלקצתמהטבע. אולי תצחקו 

ולשטוף לנקות לסדר, אני אוהבת 

אחד התחביבים שלי זו . את הבית

במכללה  למדתי .ומנותא

לאומנויות. התחום שהכי אהבתי 

והתעסקתי איתו זו אומנות 

זו ) ויטראז'הזכוכית בהתמחות ב

בה חותכים זכוכית בעזרת אומנות 

ולומדים לחבר  לוםסכין עם אבן יה

 ." את חלקי הזכוכית לתוצר שלם(

 איזו תלמידה היית?

"אל תשאלו ואל תיקחו ממני 

אתגרתי שהייתי תלמידה דוגמא. 

מאד את המורים שלי. בדקתי את 

הגבולות ועשיתי הרבה שטויות. 

בכיתה י' לא כל כך למדתי ובית 

הספר שבו הייתי רשומה לא 

הסכים להעניק לי תעודת סיום של 

הייתי צריכה להשלים   כיתה י'.

ולעבוד מאד קשה בחופש כדי 

להשיג את התעודה. הייתי אנטי 

תפסתי את עצמי  .גרתיתמס

י לבית ספר אחר עברת י"א, בכיתה

 רציני. לא ויתרתי שינוי ואז עשיתי

בדיוק מה ולאן אני רוצה וידעתי 

 ."להגיע

 מה את חושבת על הכפר?

אני "הכפר הוא מקום מדהים! 

ילדים אומרת לא פעם, שאם ה

את כל  היו מקבלים שלי הפרטיים 

שהכפר שלנו מציע לבנות והיה מה 

ו הם הילהם צוות כמו שיש בכפר, 

 ."פורחים בגיל התיכון

 

יפ היית רוצה לתת איזה ט

 לבנות פה בכפר?

"קודם כל להקשיב ולאמין 

רה פה של הצוות שבאמת המט

  .היא לעזור ולקדם

 תלא מסוגלכשאת מתנגדת, את 

. אבל כשאת מרפה לקבל כלום

עוזר שהמקום הזה  ואת מאמינה

לעשות שינוי, אז הסיכוי שלך 

להגיע רחוק ולהגשים את 

החלומות שלך הוא גבוה מאד. 

אני מאמינה שאותן בנות 

אלה  שנמצאות במקום הזה

 הבנות שמרוויחות הכי הרבה."

 

 במה את מתמחה?

  "לבלבל לאנשים את המוח, סתם...

חה? זה תלוי את מי את במה אני מתמ

שואלת, אם תשאלי את הבנות, הן בטח 

ם גבולות ולא לוותר ישתאמרנה: ל

-)בתיק עמי-שאלי את בתעליהם. אם ת

שאני לך מחנכת פנימייה( היא תגיד 

 י מנכ"ל."רמתמחה בחוז

ת מיליון שקל מה היית אם היית מקבל

 עושה איתם?

שהייתי קודם כל עוזרת  מעריכהאני "

, אם זה בלרכוש בית או לילדים שלי

יג משהו שייתן להם שהעזור להם לל

מהכסף .  ברור לי שחלק בחיים ביטחון

אני בפרויקט בכפר.  ההייתי משקיע

 ה בבניה של איזושהייתי משקיע מניחה

ה עבוד ,מקום שדורש עמלנות ,סדנה

  " .ויצירתיות, איזה בית חרושת קטן

 10רואה את הכפר בעוד איך היית 

 שנים?

קודם כל אני  ו... זה ממש חלום!"ואו

ואה את הכפר כמקום קצת יותר גדול ר

בנות. אני  150של  גודל סדרהיום, במ

יכולה לדמיין מצב שבו בנות תרצנה 

להצטרף לכפר ומרוב פניות לא כולן 

תתקבלנה, כי פשוט נהיה בתפוסה 

 זה יהיה כפר שיהיו בו הרבה  מלאה.

מגוונים. כל בת תמצא את מרחבים 

התחום החזק שלה ותהיה לה היכולת 

המוזיקה, של  לפתח אותו. התחומים

ות והחינוך הגופני יהיו מפותחים האומנ

בית ב ועשירים בפעילויות. הלימודים

יהיו ברמה גבוהה. הרבה בנות  ספרה

יחידות  4-5תהיינה מסוגלות לגשת ל

במתמטיקה ואנגלית. תחומי המדעים 

  והחקר יהיו מפותחים.

והחשוב מכל, הכפר יהיה מקום שבו 

הבנות בכיתות הגבוהות תהיינה 

וי התהליכים של שותפות מלאות בליו

הבנות הצעירות והן תעשנה זאת מתוך 

 הניסיון הטוב שהן עברו בכפר."

 

 

מה את אוהבת במקצוע שאת 

 עושה?

ם קודם כל את הקשר ע"

האנשים, עם הבנות. יש לי סיפוק 

גדול כשאני שותפה לתהליך בו 

בת שמה לעצמה מטרה 

משמעותית ומצליחה להשיג 

בעבודה שלי אוהבת אותה. אני 

תית, להיות את החשיבה המערכ

ם לקדם יצירתית ולחשוב על דרכי

רעיונות, יוזמות ותהליכים. 

האתגר הגדול ביותר מבחינתי 

הוא לגרום לכך שהשינויים יהיו 

אמיתיים ומהותיים ושתהיה להם 

 "השפעה לכל החיים.
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החגים במרכז 

 למידה

 ()הכנת סוכות 

 -יום האחדות

 טקס הכרת הטוב
אווירת 

 סופשנה....
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 נועה פורת נוימן  מחפשת עבודה?! /

חופשת הקיץ מפנה אותנו 

מעומס שיגרת היום יום לטובת 

שיגרה משוחררת יותר ובעלת 

מרווח בחירה רחב יותר. אחת 

הדרכים היעילות לניצול הזמן 

אנרגיה שלנו היא במציאת וה

 עבודה. 

עבודה יכולה להיות חוויה טובה, 

מעצימה,  ואפילו תחילתה של 

התפתחות קריירה. אני למשל 

את עצמי במהלך מצאתי 

נות טייהחופשות עובדת בק

ילדים וכך גילתי את אהבתי 

 לילדים ונוער. 

לאהוב את מה שאת עושה זה 

בהחלט חשוב, אבל בעבודה כמו 

טח  מעוניינות עבודה את ב

להרוויח כסף. ממליצה לך גם 

 לחשוב מדוע, לשם מה ?!

אם למטרת חיסכון עתידי, 

לחופשה עם חברים, או לטובת 

קנייה ייחודית שאת רוצה מזה 

זמן רב...  רגע לפני החיפוש 

אחר העבודה המתאימה לך 

עלייך לדעת עקרונות חשובים 

ק הנוגעים להשתלבותך בשו

 יכזתיהעבודה לנוער. אותם ר

 לפנייך באהבה: 

 דעי את זכויותייך! -ראשית 

מודעת לזכויותיך כנערה  הית

 לפי "חוק עבודת הנוער".

 עבודה בהתאם לתנאי העסקה 

 

מגנה עליך  ועשויה למנוע ניצול 

 תעסוקתי. חוק עבודת הנוער הינו

חוק מגן הבא להבטיח את 

זכויותיכן כבנות נוער עובדות, זאת 

לצד זכותכן להתפרנס בכבוד. 

חוק שם במרכזו את בני הנוער ה

 וקובע הוראות ברורות לגבי שעות

שלכם,  מנוחהעבודתכם, שעות ה

הוראות הבאות לשמור על 

 ם.חינוככם ובטיחותכ בריאותכם,

בפנקס מידע לבני  לעיין מומלץ

הכלכלה ובו  ם משרדשמפרס נוער

הנחיות להעסקה נכונה של בני 

נוער, מידע הנוגע לזכויותיכם 

וטלפונים לקבלת מידע  וחובותיכם

 )ראי מטה(.  .ובירורים

 

פנקס המידע לבני  תוכלו לקבל את

הנוער גם בלשכות שירות 

 .התעסוקה ברחבי הארץ

סיכמתי עבורכן בתמציתיות מספר 

 זכויות רלוונטיות:

במהלך חופשת  גיל העסקה:

הקיץ מותר להעסיק בני נוער מעל 

 . 14גיל  

 

 פנקס עבודה ואישורי העסקה

הינם תנאי להעסקה על פי 

האישור הרפואי וצילום  חוק. 

חייב להימצא  תעודת הזהות

אישור  במקום בו עובדת הנערה. 

מרופא כללי מהווה תנאי  רפואי

 להעסקתה של נערה. 

מותר להעסיק  שעות העבודה:

שעות  8וער לכל היותר בני נ

שעות  40 -ולא יותר מ ביום,

צעירים בני  .בשבוע בסך הכול

ומעלה, מותר להעסיקם עד  16

ששבוע  שעות ביום ובלבד 9

שעות  40העבודה לא יעלה על 

דה בשעות נוספות ושבוע. העב

אין להעסיק בני נוער  אסורה. 

במנוחה השבועית. יום המנוחה 

 השבועי הינו יום שבת. 

שעות עבודה  6לאחר   קות:הפס

חובה לתת לבני הנוער העובדים 

דקות למנוחה  45הפסקה של 

ולסעודה, מתוכן לפחות חצי 

שעה רצופה. ההפסקה היא 

בדרך כלל על חשבון בני הנוער 

ומותר למעסיק להוריד לכם את 

הזמן הזה מהשכר. חשוב לסכם 

מראש )ועדיף בכתב( עם 

המעסיק את עניין ההפסקה כדי 

  .ע מחלוקתלמנו
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בין  החוק קובע כי - עבודת לילה

 08.00 -בערב ל 20.00השעות 

אין להעסיק בני נוער  בבוקר

. בין השעות  16 -שגילם מתחת ל

 06.00 -בערב ל 22.00

אין להעסיק בני נוער   בבוקר,

 .18עד  16שגילם הוא 

 

חובה על - רישום שעות העבודה

ך רישום מדויק של מעביד לערו

שעות העבודה של בני הנוער, 

ואם רישום זה נעשה באמצעי 

שאינו מכאני או אלקטרוני )שעון( 

יש לאשר את רישום שעות 

העבודה בסיומו של כל יום 

עבודה בחתימה של הנער 

והמעביד. מומלץ לערוך רישום 

ד של הימים והשעות בהם נפר

עבדת בפנקס משלך. אל תסמכי 

 בעניין הזה.  רק על המעסיק

שכר המינימום לבני נוער 

גם אם את מוכנה  - עובדים

לעבוד תמורת שכר נמוך יותר, 

ישנו סכום המינימלי אותו חובה 

על המעסיק לשלם לבן נוער 

 40שעובד משרה מלאה )עד 

 -שעות שבועיות, ולא יותר מ

שעות בחודש(. שכר  173

המינימום לעובד במשרה חלקית 

 .ת המשרהיחושב יחסית לחלקיו

 את טבלת שכר מינימום לנוער

באתר: שירות  ניתן למצוא

מידע על  - התעסוקה הישראלי

    עבודה לנוער.

נוסף למשכורת  -החזרי נסיעות 

צריכים להחזיר לך  את הוצאות 

גוריך אל מקום הנסיעה ממקום מ

העבודה ובחזרה, ואולם סכום 

ההוצאות שיוחזרו לא יעלה 

ליום עבודה.  ₪ 25.20 על

המעסיק מחויב להחזיר רק את 

הסכום המינימלי הדרוש. על 

לך  ישכי  המעסיק להקפיד ולוודא

 האמצעים לחזור בשלום לביתך. 

לא קיים דבר שנקרא "תקופת 

התלמדות" או "תקופת ניסיון" 

העסקתך, מחייבת  כל תקופת

תשלום שכר בעד העבודה, 

לרבות תקופת "התלמדות" או 

יש לשלם שכר  תקופת "ניסיון".

עבור כל שעת עבודה החל מן 

  .השעה הראשונה

   - אסור להוריד לכן מיסים

דעי כי אסור  18מתחת לגיל 

להוריד לכם מהשכר מס "ביטוח 

 לאומי".

 

זוהי חובת המעסיק לשלם עליכם 

אם את  -לביטוח הלאומי. בנוסף 

בחודש ₪  3900 -מרוויחה פחות מ

אסור להוריד לך מהשכר תשלום 

 הכנסה".ל"מס 

אין להטיל על בני   קנסות ועונשים

הנוער העובדים קנסות או עונשים, 

כל ניכוי מהשכר, בגין "קנסות" 

וצא באלה אסור, כל עוד "נזקים" וכי

)גם אם פי החוק -לא הותר על

    .(שברת בטעות צלחת או כוס..

מנהל ההסדרה  - עומדים לרשותך

והאכיפה במשרד הכלכלה למענה 

על שאלות והבהרות בכל נושא 

  :הקשור לעבודת נוער

   והמרכז: אביב-לת מחוז

     03-7347172   טלפון

     03-6828677   פקס

  m@moital.gov.il-Achifa 

    מחוז ירושלים:

  02-6662046  טלפון

    02-6240471 פקס

    j@moital.gov.il-Achifa 

    מחוז חיפה והצפון:

     04-8613860   טלפון

 04-8613906   פקס

    tz@moital.gov.il-Achifa 

  דרום: מחוז

     08-6264050   טלפון

 08-6264055   פקס

 d@moital.gov.il-Achifa 
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לאחר תחקיר מקומות העבודה 

הגיע ריים וידיעת זכויותייך, האפש

הוא  ןאיוישלב הראיון. ישלב הר

קריטי בקבלתך לעבודה, וככזה, 

תכנון מראש יקדם אותך בדרך 

 להצלחה. 

 התאמני על האופן שבו את

מציגה את עצמך. למשל, 

"שלום, שמי איילת, אני בת 

, גרה בחיפה, לומדת 16

בכפר הנוער לבנות "איילת 

 השחר", בכיתה י'.

 על הצגת תרומתך חשבי

הייחודית והתאמתך 

למקום העבודה אליו את 

בטוחה  תהימתראיינת.  

לדבר על חוזקותייך. 

לדוגמה, " ...לדעתי אהיה 

עובדת טובה כעוזרת 

מטבח כיוון שיש לי ניסון 

וידע רב שצברתי בבית 

ואוכל להביא אותו לעבודה 

 כאן...".

 מראה מסודר ולבוש הולם

אלו אחד המרכיבים  -

ריעים רושם ראשוני . המכ

 לפי מחקרים רושם ראשוני. 

 

הוא הרושם הנוצר על 

אדם בזמן שבין אלפית 

 השנייה לכמה דקות

 הפגני ביטחון עצמי בשפת

גופך. עמדי זקוף, יש לך 

 מה להציע!

לפני  ותהגיעי כמה דק

תחילת הריאיון, כך תמנעי 

 מאיחור. 

שינה טובה לילה לפני ,

תסייע לך להיות שלווה, 

מוקדת ומרוכזת מ

 במשימה. 

זכותו של מעסיק  -חשוב שתדעי 

לשאול אותך שאלות ענייניות 

 הנוגעות בתחום עבודתך. 

חל איסור מוחלט על פי חוק לשאול 

אותך שאלות מטרידות וכן בעלות 

אופי מיני. זוהי חדירה לפרטיות 

ואף הטרדה מינית. שאלה או 

זוהי  –אמירה המעלה בך אי נוחות 

 הטרדה! 

נקלעת למצב שמעלה בך  אם

תחושות אי שקט או פגיעה פני 

לקבלת סיוע. ניתן לקבל את 

התמיכה גם בעילום שם )ללא 

 הזדהות(.  

 

 לשירותכן, קווי חירום: -

מרכז סיוע לנפגעי ונפגעות -

 1202 –תקיפה מינית 

עזרה ראשונה נפשית  –ער"ן -

 1201 –בטלון 

האגודה להגנת הילד.  –אל"י -

http://www.eli.org.il/#!con

tact/c1z0x 

בנוסף, זכותו של מעסיק לבחור 

שלא לקבלך או להמשיך 

העסקתך על רקע אי התאמה 

 לתפקיד.

 העסקה קובע.....  שוויוןחוק 

 

לסיכום, זכרי כי ידע הוא כוח! 

 ככל שתלמדי, בלה בלה כך  

אז יאללה לעבודה, בהחלט יש 

 לך מה להציע....

 –שיהיה בהצלחה! ואגב 

  כבר התקבלתמבחנתי 
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 בחור! החופש ל
 תלמידות יקרות !

 בוא על עמכם יחד, שמחים אנו

 התנתקות. הקיץ חופשת

 חשובה הספר בית גרתמש

, מנוחה  ומאפשרת ביותר

 ואגירת נפשיים" מצברים מילוי"

, זאת עם. הבאה לשנה כוחות

, ברורה ממסגרת החד המעבר

 מסודרת שגרה בה שיש

  והיעדר ריק של למצב ומובנת

 להיות עלולה, מינימלי יום סדר

 .   וסכנות בקשיים גם כרוכה

 של ההפיכה" תופעת ידועה

 לכשעצמה שהיא ",ללילה היום

 החיים סדרי כל את משבשת

, הנוער בני, לכם ומזמנת

 הן  ומסוכנים מפתים מצבים

 והן הפיסית בסביבתכם

 הווירטואלית בסביבה

 . באינטרנט

 במעורבות לעלייה הגורמים  בין

 אלימות באירועי נוער בני של

 וחוסר השעמום הם וונדליזם

 לצד, המסגרת חוסר, המעש

  השימוש

 

 בני אלכוהול בהשפעת.  באלכוהול

, שליטה לאבד עלולים הנוער

 בניגוד לעיתים ולפעול להסתכן

 .שלהם הבסיסיים לערכים

 בטוחה מחופשה שתיהנו מנת על

, הבחירה חופש את תאבדו ולא

 הביטחון תחושת את להגביר ובכדי

 מספר להלן, שלכם והמוגנות

 :מץלא ניתן אותם רעיונות

 חישבו, לחופשה היציאה לקראת.1

, לחופשה האופייניות סיטואציות על

 בילוי, הים בחוף שהייה: כמו

, באינטרנט גלישה , בקניונים

 במקומות מפגשים, לטיולים נסיעה

.... חברים בבית מפגשים, ציבוריים

 אזהרה תמרורי לעצמכם הציבו

,  סיכון בהם להיות שעלול למצבים

, בעייתי ילויב או פיתוי של למצב

.  רצויות לא חברתיות להשפעות

 מאד מומלץ? כזה תמרור זיהיתם

 או/ו חבריכם עם כך על לשוחח

  והדרכה עצה לקבלת קרוב אדם

 תוכלו כך" . נכון  ומה כדאי מה"  על

 ".הכוונה תמרורי"  לעצמכם לעצב

 

 

 בעלי עיסוקים לעצמכם ארגנו. 2

, חבריכם עם בקשר היו:  משמעות

, משותפות פעילויות קיימו

, התנדבות של במיזמים השתתפו

 גם חברתית ואכפתיות אחריות

 .  החופשה מיבי

 לתכנן כדאי לבילוי יציאה לקראת.3

 מתכננים מה, מי עם,  יוצאים לאן

 הביתה חוזרים ואיך  לעשות

 ההורים את ליידע חשוב. בשלום

 וכיצד מתי, לאן, יוצאים אתם מי עם

 היו הבילוי בעת. חוזרים אתם

 . בנייד זמינים

 או באחר פגיעה של במצבים.4

 גלו,  מותאמת לא התנהגות

. הצד מן תעמדו ואל  ריותאח

. הצורך בעת מבוגר עזרת הזעיקו

 מקצוע לאיש דיווח או מבוגר שיתוף

 . חבר להציל יכול

 –מתוך : כולנו לוקחים אחריות )

הולכים על קיץ בטוח משרד 

 (2012החינוך 

  בביטחון החופשה את בלו

 מחשבה של רגע. ובבטיחות

המשך                 מאפשר  דעת ושיקול

 !!!.בטוחה חופשה של םנעי

 100: משטרה

 101 מגן דוד אדום:

 102: מכבי אש

 ער"ן: עזרה ראשונה נפשית

 שעות ביממה(  24) 1201טלפון: 

קו בשפה האמהרית: 

1800220230 

מרכז סיוע לנפגעות תקיפה 

 מינית: 

 שעות ביממה( 24) 1202טלפון: 

קו בשפה האמהרית: 

1800220230 

 

 

                       עמותת אל סם:
1-700-50-50-55 

 מוקדי רפואה דחופה:

 *3555 מכביקופת חולים 

 *3833 מאוחדתקופת חולים 

 1-700-507-507קופת חולים לאומית 

 *2700 כלליתקופת חולים 

 בורית: תחבורה צי

 *3456או  03-6394444 מודיעין דן

   03-6948888מודיעין אגד 

 04-6964025 תחבורה ציבורית גולן

 *3254או 

 

 

 :טלפונים חשובים למתן עזרה

 

 : של הכפר עו"סיות

 054-9982126 –ריקי כהן 

  052-2712582- דנה עטיה

 052-8348592 – יעל טאובר

 050-8589700  - יערה סולימני

 052-4497956 – שירה ברקת

 052-9552912 – שירי שמיר

 

 מהנה חופשה לכם מאחלים

 ומשמחת

 צוות כפר הנוער יונתן                 
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 יערה סולימני -מבט מקרוב

 ספרי על עצמך?

 3אני גרה במושב כנף, יש לי 

בנים, אני אוהבת את העבודה 

שלי ואני עובדת בעוד עבודה עם 

 הנוער של רמת הגולן

 מה התפקיד שלך בכפר?

 .2עובדת סוציאלית של כיתה י'

 חושבת על הכפר? מה את

אני חושבת שזה מקום ממש 

טוב ללמוד בו, אני אוהבת בכפר 

את האווירה, האנשים ויש לי 

צוות מעולה, אני אוהבת את 

 הבנות של הכיתה שלי 

 מה התחביבים שלך?

אני אוהבת לטייל, לשמוע 

מוזיקה, ללכת להופעות, לצייר 

 ולקרוא ספרים

מה האנשים בכפר לא יודעים 

 עלייך?

יודעים עליי שנולדתי ברמת לא 

הגולן, תמיד גרתי ברמת הגולן 

 וזה מקום טוב.

 

 מה את אוהבת במקצוע שלך?

, את 2אני אוהבת את כיתה י'

הבנות, את העבודה עם הצוות 

של הכיתה, אני אוהבת לדבר עם 

הבנות ולשמוע על החיים שלהם. 

חוויה בשבילי להכיר כל בת ובת זו 

להיכנס לחיים שלה, לשמוע על 

התרבות שלה, להיכנס לעולם 

 שלה.

 

 לאיפה היית רוצה לטוס בעולם?

הכי הייתי רוצה לטוס לאיטליה, 

כבר הרבה זמן אני רוצה לטוס 

לשם, הייתי בהרבה מקומות 

 בעולם ורק שם עוד לא הייתי. 

 איפה למדת את המקצוע שלך?

תל חי , שם  למדתי במכללת

עשיתי תואר ראשון לעבודה 

 סוציאלית.

אם היית מקבלת מיליון שקלים, 

 מה היית עושה איתם?

אני בונה עכשיו בית במושב שבו 

אני גרה לכן הייתי משלמת על 

הבנייה של הבית שאני בונה, 

 במקום לקחת משכנתא.

 באיזה מקומות עבדת בעבר?

עבדתי בפנימייה צבאית שנקראת 

ים " בעכו, -קציני"בית ספר ל

עבדתי בטבריה עם אנשים עם 

מוגבלויות, פגועי נפש ונכויות 

 שונות.

 :טיפ מהחיים לבנות

 לדעת לאהוב את עצמכן.

 

 הבתם וורקו
 

 כולם צימוקים

 רק עמוס שקד

 כולם אשכנזי

 רק רותם מזרחי

 כולם נסיכות

 רק אילנה מלכה

 כולם תימני

 רק ענת צרפתי

 כולם קינמון

 רק נחמה מור

 כולם פטרוזיליה 

 רק שירי שמיר
 כולם כבשה שחורה

 לבן - רק נאוה שה

 כולם בגולן

 רק יעל באריאל

 כולם מתבטלים

 רק אליאור מלמד
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 איך הכרת את בעלך?

הייתי חניכה בבני עקיבא. ובמקרה 

הוא בא להדריך ובמקרה הייתי 

החניכה הכי מגניבה ובמקרה 

נכנסתי להדרכה ובמקרה הוא ליווה 

 .את הטיול שיצאתי אליו

 וזה נגמר במדרגות הרבנות.

 איך הוא הציע נישואים?

 הוא לא הציע....

 ן שקרה לך ?סיפור מעניי

עברתי שתי תאונות דרכים, 

בשתיהן הייתי בחודש תשיעי 

 ובשתיהן לא הייתי אשמה. 

 ב"ה יצאתי בלי נזק ועם שתי בנות.

 טיפ מהחיים לבנות:

תאהבו את החיים, תשמחו ותחייכו. 

תעשו דברים מתוך שמחה אמיתית 

ואהבת ה'. ואם הדברים לא יוצאים 

כמו שאתן מתכננות, כנראה שהם 

צריכים להיות. זה מתכון לחיים לא 

  מאושרים

 

 ספרי על עצמך?

תניה גם בעלי משם, אני ננולדתי ב

ילדים.  8שנה ויש לי  20נשואה 

שנים גננת )ועדיין קצת  10הייתי 

שנים ומאוד  5עכשיו( אני גרה בגולן 

 נהנית.

 מה התפקיד שלך בכפר?

מחנכת )או לפחות מנסה..(, מורה 

לתנ"ך ועברית, עובדת עם העולות 

 המעולות!

 ת חושבת על הכפר?מה א

מקום שעוטף את הבנות, דואג להן 

ומשפיע עליהן לטובה.  המיקום 

 נהדר עם מלא אוויר.

 מה התחביבים שלך?

לקרוא ספרים, לשיר לבד והכי 

 הרבה לשחק ולעשות הצגות.

מה האנשים בכפר לא יודעים 

 עלייך?

נראה לך שיש משהו שלא יודעים 

 עלי? שאני מאוד ביישנית ושקטה!

ת אוהבת במקצוע שאת מה א

 מלמדת?

 

 מירב מולדובן -במבט מקרו

 איילנש טקלה
 

את הקשר עם הבנות, להעביר שיעור 

 .תנ"ך

אם היית מקבלת מיליון שקלים מה 

 היית עושה איתם?

מוציאה מעשר, בונה בית כנסת 

 ואח"כ נותנת לילדים שלי ותורמת.

 באיזה מקומות עבדת בעבר?

 בבית שמש ובמושב קשת.

 איפה למדת את המקצוע שלך?

במכללת אפרתה בירושלים. במשך 

 אליפות!  תודו שנים..... 14

 

 כולם שר החינוך

רק הדסה שר 

 שלום

 כולם בני המנשה

 רק כרמית בן יוסף

 כולם יהלומים

 רק שירה ברקת

 כולם מהמאדים

 רק רינה שביט

 מיץ שותותכולם 

 מורן ורק חמוץ

 עסיס

 כולם אכזיב

 רק מלי איתן

 כולם דואג

  דוכיפת כולם רק מאירה וולף

 עפרוני מורן רק

 כולם לוי

 רק טליה כהן
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 לוח הכפר!

דברים שאפשר לעשות 

 כשמשעמם בחופש

 לקחת את האחים לטיול

 בשכונה.

 לבקר את הדודים / סבא

 וסבתא.

.להתקשר לחברה 

.להתקשר למישהו מהצוות 

.ללכת למוזיאון 

 להכין ארוחה מפנקת

 .למשפחה

.להזמין חברה אליך הביתה 

לקרוא ולהחכים. 

.ליזום טיול משפחתי 

אשר כדברים שאפשר לעשות 

 משעמם בחופש ממשממש 

לספור את המרצפות בבית. 

 לעשות רשימה של כל האנשים

 .שאת מכירה

 להכין לוח חופש ולסמן כל יום

 .שעובר

 לעשות תחקיר באילו ימים

ושעות אוספים את הזבל 

 בשכונה.

תון המקומי את לקרוא בעי

 המודעות....

 לקחת את אחד האחים לסיור

 .דמיוני בבית שלכם

להתפלל שיגמר החופש מהר 

 משאלות לכשנחזור מהחופש לכפר:

ה שיהי

אינטרנט 

מהיר בכל 

 פינה...

בריכת 

 שחיה

ניסע לקניון 

כל שבוע 

)עם 

 תלושים(

שמפורסמים 

יבואו לבקר 

 כל שבוע

ג'קוזי 

 בכל חדר

שיהיו 

בפינת חי 

 אריות!

שנקבל 

גלידות 

כל 

 הפסקה

שנקום כל 

בוקר 

 9:00ב

שיהיו 

רמקולים עם 

מוזיקה ברחבי 

 הכפר

דמי כיס 

כפולים 

 כל שבוע

שתהיה 

מאפרת 

אישית לפני 

 כל יציאה

קולה 

חופשי 

בכל 

 ארוחה
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 לפנייך לוח חופש!

 את יכולה להיות אחראית על החופש שלך ולדאוג לעשות בו דברים כייפים וטובים גם יחד.

 שיהיה בהצלחה בתכנון החופש

 שבת שישי חמישי  רביעי שלישי שני ראשון
 27י' תמוז   26ט' תמוז  25ח' תמוז    24ז' תמוז     23ו' תמוז    22ה' תמוז   21ד' תמוז  

     בגרות בלשון   
בגרות 

 בתושב"ע 
 חקת  

פר חזרה לכ
 יב  -בנות יא

פתיחת קייטנה 
 בערב 

 שבת קייטנה         

 4י"ז תמוז  3ט"ז תמוז   2ט"ו תמוז   1י"ד תמוז  30יג תמוז   29יב תמוז   28יא תמוז   

  

    

  
בגרות 

 בחקלאות 
 בלק  

 11 כ"ד תמוז  10כ"ג תמוז   9כ"ב תמוז   8כ"א תמוז    7כ' תמוז    6י"ט תמוז    5י"ח תמוז    

צום שבעה 
עשר בתמוז 

 )נדחה(

בגרות 

אנגלית מועד 
 ב

בגרות     
מתמטיקה 

 מועד ב

  

 פנחס

  
יום אחרון       

 לקייטנה 
  

  

כ"ה תמוז  
12 

  18ב' אב     17א' אב    16כ"ט תמוז   15כ"ח תמוז   14כ"ז תמוז   13כ"ו תמוז  

  

 מפגש       
 חופש 

  

 מטות מסעי

 25ט' אב     24ח' אב     23ז' אב     22ו' אב     21ה' אב       20ב     ד' א  19ג' אב    

  
          

 דברים

 1ט"ז אב      31ט"ו אב      30יד אב      29יג אב      28יב אב      27יא אב      26י' אב    

צום תשעה 
 באב )נדחה(

          

 ואתחנן

 8כ"ג אב      7כ"ב אב     6כ"א אב     5כ' אב     4  י"ט אב    3י"ח אב      2י"ז אב     

  
          

 עקב

 15ל' אב    14כ"ט אב    13כ"ח אב    12כ"ז אב    11כ"ו אב   10כ"ה אב   9כ"ד אב 

      
      

 ראה

 22ז' אלול     21ו' אלול    20ה' אלול    19ד' אלול    18ג' אלול    17ב' אלול    16א' אלול    

  
 מפגש  

 חופש

        
 שופטים

 23ח' אלול   
 26י"א אלול    25י' אלול    24ט' אלול   

י"ב אלול     
 28י"ג אלול     27

י"ד אלול   
29 

  
          

 כי תצא

ט"ו אלול    
30 

       2י"ח אלול     1י"ז אלול      31ט"ז אלול    

  
כיתה ט מגיעות 

 לכפר 

יב -כיתות י
 לות שנהמתחי
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 1י'כיתה 

 'יאכיתה 

 'יבכיתה 

23 

 גלריה

 כיתה ט'

 2י'כיתה 
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