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דבר מנהלת הכפר יעל אריאל

מה גדל בגננו הקטן? חנה אוחיון

מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו  
התנדבות תשע"ו

מבט מקרוב- יפעת רוזנזון  נגסו  וקדסט י"ב

מבט מקרוב- נעמי מעטוף  נגסו  וקדסט י"ב

לוח הכפר אביטל

טיפים ללמידה למבחן חנה  אוחיון

גלריית תמונות רחל סינגסון 

מה היה לנו?  מולועלם י"א2

קבלו את בוגרות מחזור יא  שרה סוליי

אור הבוקר על כותל חדרנו רוקד

מספר כי הנץ ופרח השקד.

מתדפק על חלון הענף הלבן:

אל תישן, אל תישן.

צא לחורש וראה: האילן מקושט

כילדה שלבשה את שמלת השבת,

וכל פרח פרח, וכל נבט נבט -

ט"ו בשבט, ט"ו בשבט, ט"ו בשבט!

אדמה ירוקה, ריחנית ודשנה,

מברכת אותנו ברכת השנה -

לא לריק העמל וישמח השותל:

אילנות מזדקרים על כל תל.

והשמש צוחקת בירק הפוארות,

מבטיחה לשממה: פה יהיו יערות

עוד יגיל כל לבב, עוד תצמיח כל יד-

ט"ו בשבט, ט"ו בשבט, ט"ו בשבט!

)מאת לאה גולדברג(

יעל אריאל 

מחצית הסתיימה 
ומתחילה מחצית 
חדשה

תוכן הענינים

עורכת ראשית: 
חנה אוחיון

כתבות:

הבטם וורקו

איילנש טקלה

שרה סוליי

נגסו אבווה 

קדסט סיסאי

מולעלום אלמייה

שבות אלמליח

נועה דיבו

צלמת: 
רבקה אזולאי

עיצוב גרפי: רחל ערערא

בין  המפריד  תאריך  מעין  בהם  יש  תעודה,  ומתן  מחצית  סיום 
הזדמנות  נפתחת  הלימודים  שנת  באמצע  לתקופה.  תקופה 
להתחלה חדשה.  אין יפה מתקופה זו של השנה – שעה שבה 
כל הטבע מתעורר – העצים מלבלבים, הצמחים פורחים והכל 

מתמלא עלווה ירוקה. 

לראות  זוכות  בלימודיהן,  והתמידו  השקיעו  שהתאמצו,  הבנות 
פירות וברכה בעמלן. 

מי  יערות..."   יהיו  פה  לשממה:  מבטיחה  צוחקת...  "השמש 
שעמלה ולומדת, אם תעשה כך לאורך זמן ולא תוותר לעצמה, 
מובטח לה שהנטע הקטן הצומח בתוכה יהפוך עם הזמן לעץ 

גדול ויציב המקנה ביטחון ומשדר עוצמה. 

לחדש  תלמידה  לכל  מאפשרת  חדשה  מחצית  של  פתיחתה 
כוחות ולהתחיל מבראשית.

תמשכנה  ומצמיחה.  פורייה  שנה  המשך  לכן  מאחלת  אני 
וגם  הלימודי  בתחום  גם  ובעקשנות  רציף  באופן  להתמיד 
בתחום האישי והערכי ומתוך כך תתמלאנה כוחות שיאפשרו 

לכן להוסיף ולחלום, להוסיף ולגדול.

יעל
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לואיזה 

יעילה לבעיות שינה
וטעמה  קרירה  אנרגיה  בעלת 
הוא מתוק. הלואיזה משפיעה 
טחול  העיכול-  מערכת  על 
השתן-  מערכת  ,ועל  וקיבה 
והכליות.  השתן  שלפוחית 
הלואיזה מכילה כמות גבוהה של נוגדי חמצון והיא טובה לטיפול 
והכליות. היא עוזרת  ובדלקות בשלפוחית השתן  גרון  בדלקות 
במצבים של כאבי בטן היכולים להיגרם מעצירות, כיב קיבה או 
מחלות מעי דלקתיות. היא יעילה מאוד לבעיות שינה- במקרה 

כזה מומלץ לשתות חליטה של 4-5 עלי לואיזה לפני השינה.

בכפר ניתן למצוא לואיזה ליד החדר אפייה, מצד שמאל.

נענע

להקלה על בעיות 
נשימה וכאבים 

במערכת העיכול.
וטעמה  קרה.  אנרגיה  בעלת 

הוא חריף מתוק. היא משפיעה על הקיבה, הטחול והריאות.

הנענע מקררת את הגוף ולכן טובה למצבים של חום כמו הזעה 
מוגברת, כיב קיבה, צרבות, 

ראש  וכאבי  השתן  בשלפוחית  דלקות  פסוריאזיס,  עצירות, 
ומיגרנות אשר נוצרו מחום.

הנענע   ובברזל.  תזונתיים  בסיבים   ,C בוויטמין  עשירה  הנענע 
גבוהה מאוד. היא מקלה על בעיות  נוגדת חמצון  יכולת  בעלת 
במערכת  כאבים  על  ומקלה  וברונכיט  אסטמה  כמו  נשימה 

העיכול.

בכפר ניתן למצוא נענע מתחת לעץ שבמשולש שנמצא מול 
חדר 10.

לימונית 

ולהפחתת  להרגעה 
מתח

מכונה גם עשב לימון או לימון 
טעם  בשל  מוכרת  גראס, 
החזקה  הלימונית  והארומה 

שלה.

העצבים  מערכת  את  לאזן  העשויים  טבעיים  רכיבים  מכילה 
ולסייע להרגעה, שיפור מצב 

ועוד. מסייעת בטיפול בפטריות. הלימונית  רוח הפחתת דיכאון 
עשויה לסייע בהפחתת כאבים כללית. 

לסייע  יכולה  והיא  חזקות  בקטריאליות  אנטי  תכונות  ללימונית 
במצבים כגון הליקובקטר, מעי רגיז ועוד.

לסייע  ועשויה  חזקים  דלקתיים  אנטי  רכיבים  מכילה  הלימונית 
במצבי דלקת גרון הפחתת דלקתיות בגוף ועוד.

מצד  אפייה  לחדר  בכניסה  הלימונית  את  למצוא  ניתן  בכפר 
שמאל.

מה היה לנו?
 מסיבת חנוכה כפרית

כ"ג כסליו

המדריכות הכינו ערב אומץ במועדון. היו 5 משימות לבדיקת האומץ של 

בנות הכפר: אוכל, ספורט, איכסה, שיר וחידת הגיון. הרבה בנות השתתפו, 

נציג  הסטיקלייטים.  של  צבעים  לפי  קבוצות   3 היו  מושקע!  מאוד  היה 

כמה מהמשימות: משימת ספורט- 3 בנות היו צריכות לעשות שכיבות 

שמיכה ומתחתן היה מזרון עם מלא קמח, מי שנשארה אחרונה ניצחה. 

חידת היגיון- 3 בנות קיבלו חידה, הראשונה שגילתה ניצלה מכוס נצנצים 

צריכות  היו  בנות  אכילה-  תחרות  הראש!  על  האחרות  על  שנשפכה  

לאכול סופגניות ממולאות בכל מיני דברים מגעילים. משימת איכסה- היו 

דליים עם מלא דברים מגעילים בפנים וכל בת הייתה צריכה למצוא אטב 
שהיה בפנים. 

והיינו צריכות לקרוע  בסוף כל המשימות היה סביבון ענק תלוי בתקרה 

אותו ואז נישפך עלינו מלא סוכריות ושוקולדים וזה היה מהנה מאוד. 

 טקס שייכות לכיתה ט'
יום שני, כ"ה כסליו

 – ט'  כיתה  לבנות  שייכות  טקס  ערכנו  חנוכה  ט' לאחר תקופה של הסתגלות הבנת החוקים והכללים לפני  כיתה  של  ,הבנות  והחובות  הזכויות  הכפר  וברכו מהכפר. בטקס ראינו  סרט שהבנות הכינו עם המורה קיבלו תעודות שייכות לכפר, שאומרות שהן נהיו חלק של  משהו  הקריאו  ובת  בת  ולכל  מקולנוע,  אותה , היה מרגש ויפה! בהצלחה לכיתה ט'.יפעת 

מסע של טבע תרפיה- י"ב

לקבוצות  התחלקו  למסע.  יצאו  י"ב  כיתה  בנות 
איבדו  לפעמים  לבד.  הדרך  את  וניווטו  קטנות 
את הדרך , אבל היה להן ממש כייף! בלילה הן 
בישלו אוכל לעצמן על מדורה, באמצע הלילה 
, אבל  נרטבו מאוד  התחיל לרדת  גשם הבנות 
בגלל  הופסק  הטיול  יזכרו..  שתמיד  חוויה  זאת 
הייתה  הדרך  שבועיים.  לאחר  ונמשך  הגשם 
בלילה  מהר  הלכו  הבנות  אבל  וקשה,  ארוכה 

והצליחו לישון כי הן הכינו מחסה שחימם אותן. 
בסיום המסע היה להן משמח ומאוד מרגש כי הן 
הצליחו להתמודד עם הקשיים שהיו ולמדו שהן 

מסוגלות לעשות דברים שחשבו שלא יעשו.

אלמז: "היה לי מאוד כייף שהתחלקנו לחוליות כי 
זה עזר לי להכיר את הבנות שלא הכרתי לפני. 
דברים  על  דיברנו  סיפורים,  סיפרנו  הדרך  כל 

אישיים, צחקנו והלכנו לאיבוד וחיפשו אותנו".

יציאה לביגוד- 'פוזה'
ולקח לבחור ולמצוא בגדים. חוץ מהכיף של הקניות שמגיע לה ונסענו לטבריה. המדריכות עזרו לנו יצאנו לקנות בגדים! כל בת קיבלה את הסכום  היינו הרבה בנות  כי  את לנו הרבה זמן עד שבנות סיימו לקנות. אחר כך היה גם קצת קשה  קיבלה  אחת  וכל  בקניון  למסעדה  וממש הלכנו  בקניון  והסתובבנו  הזמינה  שהיא  נהנינו. חזרנו מאוחר ב23:00 בלילה לכפר.המנה 

טקס צום עשרה בטבת- י"א1
הכללי. כיתה י"א1 עשו טקס ביום עשרה בטבת. הטקס  הקדיש  ויום  חינם  שנאת  בנושא  כדי עסק  נרות  והדליקו  שרו  וקראו,  עמדו  להנציח את היום וכדי לתת לפנימייה הזדמנות הבנות 

להתחבר ליום הזה.

 ערב פרגון למתנדבות
יום רביעי, כ"ה טבת

במקומות  להתנדב  נוסעות  יא  י-  כיתות   – שבוע  כל  רביעי  ביום 
במועדון  המתנדבות  לבנות  פרגון  ערב  נערך  טבת  בכה   , שונים 
הגדול - היה קריוקי  והיו ריקודים. בנות מאוד נהנו מזה. גם היה 
"פונדו" שוקולד, מרשמלו, חטיפים, פירות והיה אפשר לטבול את  
וזה היה ממש טעים! בסוף הייתה  ולבן  הכל בתוך שוקולד חום 

מצגת עם תמונות וברכות ממקומות ההתנדבות . 

תחילת אודישנים לערב כישרונות צעירים- 
כל בת יכולה לבוא ולהציג משהו שהיא טובה בו ורוצה להראות 
אותו לכולם, ולהיות הכוכבת של 2016! אפשר להשתתף בכל 

מיני דברים, לדוגמא: שיר, סטנד-אפ, בישול, אפייה, הצגה, להציג 
דברים מסורתיים וכו'.

מחכים לכולכם בערב כישרונות צעירים שיתקיים בט"ו בשבט! זה 
יהיה מאוד מהנה ומרגש!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מה גדל בגננו הקטן
מולועלם

חנה אוחיון

ברחבי הכפר צומחים להם צמחים שונים, ביניהם יש גם כמה צמחי תבלין ומרפא שאפשר להכין מהם תה טעים ובריא שיכול לעזור 
לנו בימי החורף הקרים 

מוזמנות לסיבוב קצר בכפר לגלות במה מדובר, היכן הם נמצאים, ולמה הם יכולים לעזור לנו!



הכפר זה בית חם שאוהב לעזור לתמוך ולקדם. ולא משנה אם זה בנות "-טיפ
לעצמכן שאתן מסוגלות  להוכיחאז מה שעליכן לעשות זה  ,חדשות או ישנות 

הצלחה ויכולות ב "אוהבת.

 

 

 -סיון

"אני והחבר שלי עכשיו עוברים לקיבוץ, ואנחנו בעיקר עובדים. 
 מתכננת שנה הבאה שרות לאומי."

 אתם  תחשבו  םכמה הכי טוב ל בדיוקיודעות אתם " -טיפ
ם גם אם כשלמות עם ההחלטות של תהיו ורוצות לעשות 

 ם."כבשביל אחרים זה לא ניראה שזה הכי טוב בשביל

 

 -חוה סוליי

 "אני עושה שירות לאומי בתור חובשת ב'מד"א ירושלים'"

 "תזהרו מכל כייף שעושים לכם ותתרכזו בלימודים!!"-טיפ

 

 -וורקאנש

 " קליטה ובמוקד המשפט בבית בשירות אני "

"אני מאחלת לכל אחת ואחת שתצא עם ראש מלא -טיפ
 תקוות"

 -מלכה

 "אני עובדת ועוד שבועיים מתגייסת למגב בעז"ה" 

  –ישי אסרס 

 קורס עושה בערבים ולומדת  שירות עושה"
 !"נהנית בקיצור,  פסיכומטרי
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 !"נהנית בקיצור,  פסיכומטרי

הכפר זה בית חם שאוהב לעזור לתמוך ולקדם. ולא משנה אם זה בנות "-טיפ
לעצמכן שאתן מסוגלות  להוכיחאז מה שעליכן לעשות זה  ,חדשות או ישנות 

הצלחה ויכולות ב "אוהבת.

 

 

 -סיון

"אני והחבר שלי עכשיו עוברים לקיבוץ, ואנחנו בעיקר עובדים. 
 מתכננת שנה הבאה שרות לאומי."

 אתם  תחשבו  םכמה הכי טוב ל בדיוקיודעות אתם " -טיפ
ם גם אם כשלמות עם ההחלטות של תהיו ורוצות לעשות 

 ם."כבשביל אחרים זה לא ניראה שזה הכי טוב בשביל

 

 -חוה סוליי

 "אני עושה שירות לאומי בתור חובשת ב'מד"א ירושלים'"

 "תזהרו מכל כייף שעושים לכם ותתרכזו בלימודים!!"-טיפ

 

 -וורקאנש

 " קליטה ובמוקד המשפט בבית בשירות אני "

"אני מאחלת לכל אחת ואחת שתצא עם ראש מלא -טיפ
 תקוות"

 -מלכה

 "אני עובדת ועוד שבועיים מתגייסת למגב בעז"ה" 

  –ישי אסרס 

 קורס עושה בערבים ולומדת  שירות עושה"
 !"נהנית בקיצור,  פסיכומטרי

 קבלו את בוגרות מחזור יא ! שרה סוליי
היום יצרנו קשר עם הבוגרות )י"ב של שנה שעברה( כדי לדעת מה קורה איתן 

 . בכפר שלנו  מהניסיון שהיה להם טיפ בקשנו מהם ו

 

 -ף נעמי מעטו

 ' מכינה קדם צבאית ליד ים המלח " מלח הארץ'אני במכינה "

כל מה שמביאים  תיקחו בכפר מכל רגע שיש לכם  "תהינו-טיפ
לא תתחרטו על זה , אתם לכם ותשקיעו, תשקיעו הרבה 

 "מבטיחה.

 

 -מיכל

 "סלקום ואז בסופר(קודם בברוך ה' נשואה ועובדת.)"

  "נצלו את הזמן בכפרת" -טיפ

 -בתיה ברקת

אותי כבר לא  –מכירות " )שירות לאומי בגנים ובחווה בחיספין."
!?!?) 

                                        לא בושה לקבל עזרה. אם יש איש צוות שיכול לעזור  זו" -טיפ

 "לכם תנו לו שיעזור.

 - ליה סילבר

 "בשירות לאומי.אני "

 "אל תוותרו על הלימודים והכלים שמביאים לכם."-טיפ 

 

 -בקי שם טוב

 "אני עובדת בתוך מכללה שיש שם קפיטריה"

  -וריה צימרינג מ

 אותם  בודקת קרב מטוסי עם עובדת -' א דרג טכנאית האוויר בחיל אני"
  –." טיסה אחרי אותם ומקבלתאת המטוסים  מוציאה. הטיסה לפני
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 -בקי שם טוב
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  -וריה צימרינג מ
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 ' מכינה קדם צבאית ליד ים המלח " מלח הארץ'אני במכינה "

כל מה שמביאים  תיקחו בכפר מכל רגע שיש לכם  "תהינו-טיפ
לא תתחרטו על זה , אתם לכם ותשקיעו, תשקיעו הרבה 

 "מבטיחה.

 

 -מיכל

 "סלקום ואז בסופר(קודם בברוך ה' נשואה ועובדת.)"

  "נצלו את הזמן בכפרת" -טיפ

 -בתיה ברקת

אותי כבר לא  –מכירות " )שירות לאומי בגנים ובחווה בחיספין."
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 "לכם תנו לו שיעזור.

 - ליה סילבר

 "בשירות לאומי.אני "
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 "אני עובדת בתוך מכללה שיש שם קפיטריה"
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"אני והחבר שלי עכשיו עוברים לקיבוץ, ואנחנו בעיקר עובדים. 
 מתכננת שנה הבאה שרות לאומי."
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קבלו את בוגרות מחזור יא!

נעמי מעטוף -
"אני במכינה 'מלח הארץ' מכינה קדם צבאית ליד ים המלח " 

טיפ: "תהינו מכל רגע שיש לכם בכפר  תיקחו כל מה שמביאים לכם ותשקיעו, 
תשקיעו הרבה , אתם לא תתחרטו על זה מבטיחה."

מיכל-
"ברוך ה' נשואה ועובדת.)קודם בסלקום ואז בסופר("

טיפ- "תנצלו את הזמן בכפר" 

בתיה ברקת-
"שירות לאומי בגנים ובחווה בחיספין." )מכירות – אותי כבר לא ?!?!(

יש איש צוות שיכול לעזור לכם תנו לו  "זו לא בושה לקבל עזרה. אם  טיפ- 
שיעזור."

ליה סילבר -
"אני בשירות לאומי."

טיפ -"אל תוותרו על הלימודים והכלים שמביאים לכם."

יצרנו קשר עם הבוגרות )י"ב של שנה שעברה( כדי לדעת מה קורה איתן היום 
ובקשנו מהם טיפ מהניסיון שהיה להם  בכפר שלנו.

בקי שם טוב-
"אני עובדת בתוך מכללה שיש שם קפיטריה"

טיפ: "הכפר זה בית חם שאוהב לעזור לתמוך ולקדם. ולא משנה אם זה בנות 
, אז מה שעליכן לעשות זה להוכיח לעצמכן שאתן מסוגלות  ישנות  חדשות או 

ויכולות בהצלחה אוהבת."

 

סיון-
"אני והחבר שלי עכשיו עוברים לקיבוץ, ואנחנו בעיקר עובדים. מתכננת 

שנה הבאה שרות לאומי."

טיפ: "אתם יודעות בדיוק מה הכי טוב לכם :( תחשבו  אתם  רוצות לעשות 
ותהיו  שלמות עם ההחלטות שלכם גם אם בשביל אחרים זה לא ניראה 

שזה הכי טוב בשבילכם."

 

חוה סוליי-
"אני עושה שירות לאומי בתור חובשת ב'מד"א ירושלים'"

טיפ-"תזהרו מכל כייף שעושים לכם ותתרכזו בלימודים!!"

וורקאנש-
" אני בשירות בבית המשפט ובמוקד קליטה "

טיפ-"אני מאחלת לכל אחת ואחת שתצא עם ראש מלא תקוות"

מלכה-
"אני עובדת ועוד שבועיים מתגייסת למגב בעז"ה" 

טיפ-"לעשות את כל המאמץ כדי להגיע גבוהה. וכמובן להודות לבורא 
עולם" 

מוריה צימרינג - 
"אני בחיל האוויר טכנאית דרג א' - עובדת עם מטוסי קרב בודקת  אותם לפני 

הטיסה. מוציאה את המטוסים ומקבלת אותם אחרי טיסה ."

ישי אסרס – 
"עושה שירות  ולומדת בערבים עושה קורס פסיכומטרי , בקיצור נהנית!"

67
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ספרי לנו על עצמך? 

שבעה  לי  יש  עשרה,  תשע  בת  אני 
יונתן  הנוער  בכפר  למדתי  אחים. 

מכיתה י-יב. 

מה את עושה היום?

צבאית  במכינה  אני   היום 
הנקראת מלח הארץ, מכינה 
המלח.  ים  ליד  צבאית 
]יש  לבנות.,  היא   המכינה 

ועוד  לבנים[  נפרדת  שלוחה 
שנה אני מתגייסת, אני עדין לא 

יודעת לאן. 

מאוד  שנה  היא  במכינה  הזו  השנה 
משמעותית בשבילי  ואני מאוד נהנית שם 

ואני ממש שמחה שהגעתי לשם, יש שם אנשים 
טובים והכרתי הרבה חברות טובות.

איזה תלמידה היית?

ארבע  עשיתי  י'  בכיתה  הרבה,  השקעתי  לא  בהתחלה 
יחסית  להשקיע.  התחלתי  יא  בכיתה  זה   אחרי  בגרויות,  

הייתי תלמידה טו

בה ושקטה. עם חברות היינו עושות צחוקים ובלגן . 

איזה דמות את מעריצה? 

מוותרים  שלא  אנשים  מעריצה  אני 
לעצמם ואת אלה שאוהבים לעזור 

לאחרים.

להיות  רוצה  את  מה 
כשתהיי גדולה?

אני  מה  לי  ברור  לא  עדיין 
אהיה, הרצון העיקרי כרגע זה 
אבל  טיפולית,  רכיבה  ללמוד  
אני לא יודעת אולי אלמד עיצוב 

פנים.

מה את חושבת על הכפר?

בכפר  טוב.  המון  בכפר  יש   ! כפר.  אחלה 
נותנים יחס אישי לכל בת, תנצלו את זה שרוצים 
לתת לכן. אהבתי את המשפחתיות בכפר וגם את הנוף . 

איזה טיפ היית רוצה לתת לבנות בכפר?

בנות , תנצלו כל רגע שאתן נמצאות פה,  תיהנו ותיקחו כל 
מה שרק מביאים לכן, חבל לפספס ! 

איחול לעם ישראל:

בין אנשים  שנדע  לקבל אחד את  והשוני  למרות המגוון 
השני. ולהסתכל על הצד הטוב בכל דבר ובכל אדם . 

ספרי לנו על עצמך.

אני גרה פה במושב יונתן, אני עובדת כאן 
בתל  נולדתי  שנה.  כ-12  הנוער  בכפר 

שנה   15 לפני  שנה.   43 לפני  אביב 
עברנו לגור בגולן,  יש לנו 7 ילדים. 
,  שתי הבנות הגדולות שלי עושות 

שירות לאומי השנה . 

למדתי 4 שנים באוניברסיטת בר 
אילן מתמטיקה והיסטוריה תואר 
תעודת  עשיתי  גם  ושם  ראשון. 

למדתי  השני  התואר  את  הוראה. 
בירושלים.

מה התפקיד שלך בכפר?

ומתמטיקה.  להיסטוריה  מורה  אני  כל  קודם 
משתדלת   - אומרת   זאת  תיכון,  מנהלת  מזה  חוץ 
להתאים את הלימודים לבנות ואת הבנות ללימודים.

מה את אוהבת במקצוע שלך?

אני אוהבת את המפגש עם הבנות, השיח איתן ואני אוהבת גם 
ללמד היסטוריה ומתמטיקה.

מה התחביבים שלך?

גם  אוהבת  אני  איתם.  ולהיות  איתם  לבלות  שלי,  המשפחה 
ריקודי עם- גם להסתכל וגם לרקוד בעצמי. אני אוהבת ללמוד 

דברים חדשים.

מה את חושבת על הכפר?

  - הכפר  מבפנים.  וגם  מבחוץ  יפה  הוא  שהכפר  חושבת  אני 
,  וגם יש   מטופח )מסודר( עם דשא ופרחים ומאוד נעים לעין 
בכפר יופי פנימי י- ש כאן בנות מקסימות שבאות כדי ללמוד, 
להתקדם ולהצליח. יש כאן צוות שחשוב לו מהבנות, שמשקיע 
לכפר  בוקר  כל  לבוא  אוהבת  אני  שבפנים.  היופי  וזה  בבנות 
ואת  שלהן  ההתקדמות  את  הבנות,  של  החיוכים  את  לראות 

ההצלחה.

מה אנשים בכפר לא יודעים עליך?

עם.  ריקודי  לרקוד  אוהבת  שאני 
בשבוע.  פעם  לרקוד  משתדלת 

אני רוקדת  באניעם.

איזה תלמידה היית?

הייתי תלמידה טובה. אהבתי 
היסטוריה  במיוחד  ללמוד. 
קצת  ספורט  ומתמטיקה, 

פחות אהבתי.

איזה דמות את מעריצה? 

אמתיים,  אנשים  מעריכה  אני 
כנים, שלא חושבים רק על עצמם.

איך הכרת את בעלך?

הכרתי את בעלי בחיספין, הוא למד בישיבת הסדר 
ואני עשיתי שם שירות לאומי. המורה ענת פריינטה ,  המורה 

ללשון ובעלה שדכו ביננו.

מה רצית להיות כשהיית קטנה?

רציתי להיות מורה.

איזה טיפ היית רוצה להביא לבנות בכפר?

אני מקדישה להם את השיר הבא - 

בן אדם, עלה למעלה עלה,

כי כח עז לך.

יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים.

אל תכחש בם פן יכחשו לך.

דרוש אותם - וימצא לך מיד.

)אורות הקודש, הרב קוק(.

מבט              מקרובמבט              מקרוב

נעמי
 מעטוף

בוגרת הכפר
יפעת 
רוזנזון 

 נגסו וקדסט נגסו וקדסט

 קבלו את בוגרות מחזור יא ! שרה סוליי
היום יצרנו קשר עם הבוגרות )י"ב של שנה שעברה( כדי לדעת מה קורה איתן 

 . בכפר שלנו  מהניסיון שהיה להם טיפ בקשנו מהם ו

 

 -ף נעמי מעטו

 ' מכינה קדם צבאית ליד ים המלח " מלח הארץ'אני במכינה "

כל מה שמביאים  תיקחו בכפר מכל רגע שיש לכם  "תהינו-טיפ
לא תתחרטו על זה , אתם לכם ותשקיעו, תשקיעו הרבה 

 "מבטיחה.

 

 -מיכל

 "סלקום ואז בסופר(קודם בברוך ה' נשואה ועובדת.)"

  "נצלו את הזמן בכפרת" -טיפ

 -בתיה ברקת

אותי כבר לא  –מכירות " )שירות לאומי בגנים ובחווה בחיספין."
!?!?) 

                                        לא בושה לקבל עזרה. אם יש איש צוות שיכול לעזור  זו" -טיפ

 "לכם תנו לו שיעזור.

 - ליה סילבר

 "בשירות לאומי.אני "

 "אל תוותרו על הלימודים והכלים שמביאים לכם."-טיפ 

 

 -בקי שם טוב

 "אני עובדת בתוך מכללה שיש שם קפיטריה"

  -וריה צימרינג מ

 אותם  בודקת קרב מטוסי עם עובדת -' א דרג טכנאית האוויר בחיל אני"
  –." טיסה אחרי אותם ומקבלתאת המטוסים  מוציאה. הטיסה לפני

 

קדם  מכינה  היא   - הארץ"  "מלח  מכינת 
האוכלוסייה  מכלל  נוער  לבני  הפונה  צבאית 
חייהם  מסלול  את  לרגע  לעצור  המחפשים 
במהלך  הולכים.  הם  בה  הדרך  את  ולבחון 
לחניכים לשאול  אנחנו מאפשרים  הזו  השנה 
לעצמם  ביחד  הן  החשובות  השאלות  את 
אני?  מי  חיים:  הם  בה  לסביבה  ביחס  והן 
מהם הכוחות שלי? מה חשוב לי בחיים? מה 
הקשר שלי לעם הזה? למדינה? לארץ? דרך 
השאלות, ולאו דווקא דרך המענה עליהן, אנו 
עצמי  גילוי  של  בתהליך  החניכים  את  מלווים 

והמעורבות  הקשר  וחיזוק  מחד,  זהות  ובירור 
הבולטים  המאפיינים  מאידך.אחד  בחברה 
של  הרחב  החברתי  המגוון  הוא  במכינה 

ורקעים  ממקומות  מגיעים  אשר  החניכים, 
שונים. כאן הם נפגשים ולומדים להכיר ולקבל 
את השונה, לחיות ביחד כקבוצה אחת, ולגבש 
אנו  להשקיע.  ראוי  עבורן  משותפות  מטרות 
עוזרים  אנחנו  אלו  כלים  בעזרת  כי  מאמינים 
לשירות  האלו  החניכים  את  ולהוביל  להכין 
צבאי משמעותי ולחיי אזרחות פעילים. החלום 
שמנחה אותנו לאורך הדרך הוא ליווי החניכים 
בתהליך שבמהלכו ובסופו יהיו גאים בעצמם, 
הם  כי  וידעו  חדש,  באור  עצמם  את  יראו 

מסוגלים לכל מטרה שיגדירו לעצמם.
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בימי רביעי אנחנו יוצאים כיתות י-יא להתנדבות במקומות 
שונים .]כיתה יב – נוסעת להתנדב בימי שני בברכה בגמלא {.

ממש בתחילת שנה עוד לפני שהתחלנו את ההתנדבות עשינו 
לנו כל מיני הכנות להתנדבות - הסבירו לנו על המקומות שאנחנו 

הולכים להתנדב בהם, ועל חשיבות ההתנדבות .

דפים   לנו  חילקו  ההתנדבות,  בנושא  שעסקנו  שבועיים   לאחר 
רוצה  שהיא  מקומות  שלושה  לסמן  צריכה  הייתה  בת  וכל 
להתנדב בהם. למה שלושה מקומות ולא אחד?  מכיוון שקשה 
ההתנדבות  במקומות  הבנות  של  השיבוצים  את  לעשות  מאוד 
מקום  היה  ולא  קליטה  במרכז  להיות  רצו  בנות  המון  למשל 
לכולם במרכז קליטה לכן בקשו לסמן שלושה מקומות  שאם 
בת לא תקבל את האופציה הראשונה תוכל לקבל את האופציה 

השנייה או השלישית. 

ליאורקה, אחראית על ההתנדבות, דאגה שכל הבנות ישתבצו 
במקומות שרצו.

האוכלוסיות שאנו פוגשים בימי ד' בהתנדבות ממש זקוקות לנו 
וכל חיוך של. בת מחייה אותם. 

מתי בפעם האחרונה עשית 
משהו בשביל מישהו?

מקומות ההתנדבות  :
צה''ל 9:

שבוע  כל   , קטנים  לילדים  עוזרים   9 צה''ל  קליטה  במרכז   
מעבירים פעילויות שונות ,משחקים שונים ולפעמים משחקים 
ציורים,  לצייר  גם  עוזרים להם  בנוסף  וכד'   כדורגל  בחוץ כמו 

להכין אוכל.

גנים:
הבנות  בהתחלה  ביונתן.  בגנים  להתנדב  יוצאות  בנות  מספר 
שעה  עד  שנשארים  )ילדים  צהרון  להם  שיש  לילדים  נכנסות 
ומחלקים  לשולחן,  האוכל  את  להביא  להם  עוזרות  מאוחרת( 
בנות  שתי  לאכול  מסיימים  שהילדים  אחרי  האוכל.  את  להם 
למדיח.  הכלים  את  ומכניסות  והכוסות  הצלחות  את  אוספות 
לקפל  הילדים,  את  להאיר  במעון  לגננות  עוזרת  הבנות  שאר 
וכריכים  מים  להם  להביא  הנעליים,  את  לנעול  השמיכות,  את 
ולאחר שהילדים מסיימים לאכול ולשתות הגננת מביאה להם 
באים  שלהם  שההורים  עד  אתם  משחקות  והבנות  משחקים 

לקחת אותם.

מעגלים:
כשהבנות  ואוטיסטים.  מבוגרים  אנשים  נמצאים  במעגלים 
מגיעות לשם האנשים מחכים להם הבנות מחלקות להם אוכל 
הבנות  האוכל  אחרי  האוכל.  באמצע  מגיעות  הבנות  ולפעמים 
.בסוף  ספורטיבית  פעילות  איתם  ועושים  מדברות  משחקות, 
הפעילות כולם מתאספים במעגל והאחראית שואלת איך היתה  

הפעילות, אחר כך מזמנים לאנשים הסעה וחוזרים לביתם.

צמיד:
מיוחד  צמיד  המועדון   .12-34 מגיל  אנשים  נמצאים  בצמיד 
איתם  עושים  לשם  מגיעות  שהבנות  מיד  אוטיסטים.  לאנשים 
שהבנות  פעילויות  מני  כל  יש  ואחריו   , נשמע"  "מה  סבב 
בסוף  בכלבים  טיפול  למשל:  עושים  שם  שנמצאים  והאנשים 
ואת השאר  הפעילות חלק מהאנשים חוזרים בעצמם לביתם 

ההורים באים לאסוף.

אנוש:
מה  "סבב  ועושים  במעגל  יושבים  כולם  לאנוש  שמגיעים  מיד 

נשמע." 

באנוש נמצאים אנשים עם צרכים מיוחדים . באנוש יש הרבה 
משחקים כמו  

ביליארד, רמי, פזל קלפים.......

במהלך הפעילות הבנות משחקות איתם ומלמדים אותם איך 
לשחק. 

עדן :  "בהתחלה נבהלתי מהאנשים 
באנוש , כי בחיים שלי לא פגשתי 

אנשים כאלו עד עכשיו. 

בהתנדבות גילתי בעצמי את מידת 
הסבלנות. " 

שרה אזולאי : "גילתי שאני 
מסוגלת לעזור לאנשים , למרות 
שאין לי כוח לפעמים בהתנדבות 

אני יודעת שאני שם בשבילם 
ואני מקשיבה להם וזה עוזר 
להם , בהתנדבות אני לומדת 
לעזור ולהקשיב גם כשאין לי 

זמן כל – כך " . 

בנות משתפות : 

בית אבות:
יש  שם  גרים  האנשים   מבוגרים.  אנשים  נמצאים  אבות  בבית 
להם ומטפלים  בהם כשהם חולים, ובכלל כשהם צריכים עזרה 
או כל  דבר אחר. לפעמים המשפחות שלהם באים לבקר אותם. 
הבנות משחקים עם הקשישים  כל מני משחקים, חוגגים להם 
יום הולדת ,מקראים להם סיפורים, עושים להם פעילויות. וחלק 

מהאנשים מספרים על עצמם ונותנים לבנות טיפים לחיים.

בית תבשיל:
בבית התבשיל הבנות מבשלות אוכל לילדים שאין להם אוכל, 
מכינים להם פתקים שרשום אליהם בתאבון, לפעמים מנקים 

ומסדרים.

בנות ההוקי
לאחרונה   , ביצירה  ט'  כיתה  עם  פעילות  עשו  שנה  בתחילת 
הם התחילו לעשות כל מיני פעילויות העוסקות בנראות הכפר 

ובמיחזור . 
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אביטל מרצבך לוח הכפר

קודם כל - מה זה בעצם זיכרון ואיך נשתמש בו?
זיכרון הוא אחת היכולות הנחוצות ביותר לתהליך הלמידה. הזיכרון מתייחס ליכולת שלנו לאגור מידע במוח ולשלוף אותו. הזיכרון 
מחולק לסוגים שונים ומקושר עם חושים שונים )שמיעה, ראייה..(. כדי להתמודד עם בחינה שדורשת זכירה של כמות גדולה של 
חומר – צריך קודם כל  למצוא את הצד החזק שלכם בזיכרון. למשל, אם אתם שומעים שיר וזוכרים את המילים שלו כמעט מהפעם 
הראשונה – קל לכם לזכור מידע שמיעתי-קולי.  אם לעומת זאת אתם מסוגלים לעצום עיניים ולהיזכר בפרטים ובצבעים בתמונה 

מסוימת – יש לכם זיכרון חזותי-ויזואלי. ויש גם כאלה שזוכרים משהו רק כשהם מבינים אותו.

אז קודם כל נסו לבחון לפי ניסיון העבר איזה סוג זיכרון מאפיין אתכם? אם אתם לא מצליחים להיזכר– המשיכו לקרוא ותראו מה 
מתאים לכם. 

לבעלי זיכרון חזותי-ויזואלי:
•  כשאתם צריכים לזכור כמות גדולה של חומר מילולי – נסו לארגן אותו באמצעים חזותיים. תשתמשו בטבלאות, מפות, תרשימי 

זרימה, צבעים, חיצים וכל מה שעוזר לכם לראות את החומר טוב יותר.

•  אם אתם צריכים לזכור נוסחאות – הדרך הטובה עבורכם היא לכתוב אותן מולכם: מעל הראש על לוח, או על כרטיסיות שתיקחו 
לכל מקום. מידי פעם הסתכלו על הנוסחה, ואז - עצמו את העיניים ונסו לראות אותה בדמיונכם.

לבעלי זיכרון שמיעתי-קולי:
•  אתם מסוג התלמידים שחשוב שהם יישבו בשיעורים. אתם צריכים לשמוע את החומר, להקשיב למורה, להקשיב לשאלות של 

התלמידים ולתשובות של המורים.

•  כשאתם צריכים לזכור חומר מילולי רב – הקריאו אותו בקול, או חזרו על מה שאומרים לכם. באופן זה אתם גם קוראים, גם 
אומרים וגם שומעים את עצמכם אומרים את זה.

•  אתם יכולים במיוחד ליהנות מהיתרונות של למידה משותפת עם חברה. הלמידה הזו נותנת לכם את האפשרות לשלב יחד את 
כל מה שעוזר לכם – להקשיב למישהו אחר מקריא חומר, לשאול אותו שאלות בקול ולשמוע את התשובות.

חשוב לזכור שהעיקר במבחן הוא שליפת המידע בקלות מהמוח. זאת אומרת, היכולת להיזכר, בזמן מבחן, במה שלמדתם במשך 
שעות ארוכות. 

לכן, כשתסיימו ללמוד נושא כלשהו מהחומר – עצרו, ונסו להיזכר במה שלמדתם.

נסו לעבור בראש על מה שאתם צריכים לדעת  ובזמן הזה  או עשו כל דבר אחר שעוזר לכם,  עצמו את העיניים, צאו להליכה 
מהנושא שסיימתם. הצלחתם? עברו על החומר ברפרוף והשוו למה שהצלחתם להעלות - תראו שלא שכחתם כלום. 

ורק איך לא לשכוח את הכל תוך חצי שעה?
ככלל, כדי לשנן משהו בעל פה עדיף ללמוד אותו במשך שעה ולחזור עליו 3 ימים רצופים מאשר ללמוד אותו ביום אחד במשך 
שלוש שעות רצופות. ההפסקה, ואז שוב החזרה, הן אלה שגורמות לנו לזכור את החומר טוב יותר. אפילו אם אתם קצרים בזמן, 

עשו הפסקה של שעתיים – וחזרו שוב על החומר. בהצלחה!

* נלקח מ 'וואלה סקול', אליסה טרומן

המידע רב והזמן קצר,
איך זוכרים

חומר למבחן?!?! 
חנה אוחיון

איזה באסה ....!

 

 

 

חידה
משחק מילים המבוסס על כפל-לשון 

באיור חבויים )בתמונה ו/או בטקסט( רמזים לביטוי או 
מטבע לשון, שעשוי להשתמע כשתי משמעויות שונות. 

גלי אותן!

איזה באסה זה לפנטז על המקלחת יום שלם, ועד 
שאת נכנסת- המים קרים. איזה באסה !

איזה באסה זה כשאת בשיא המתח בסרט בחדר של 
חברה ואז יש לך כיבוי אורות. איזה באסה!

איזה באסה זה שעד שאת מקבלת אישור יציאה 
מהכפר, משכימה קום ורצה לאוטובוס של האולפנית, 
את מפסידה אותו בדקה. איזה באסה!

איזה באסה זה שאת מחכה הרבה זמן בתור של 
הצ'יפס, ועד שמגיע תורך הוא בדיוק נגמר... איזה 

באסה ! 

איזה באסה זה שנשאר לך עוד אחוז 1 להורדת הסרט 
ובדיוק הוואי-פיי מתנתק. איזה באסה !

כולם מילקי, רק הדר באדי

תשובות ניתן להעביר לחנה אוחיון עד כ"ב שבט, 1.2.16. 
בין התשובות הנכונות תיערך הגרלה נושאת פרס.

כולם צבי, רק טקלה אילה.

כולם גולן, רק נעה נגב.

כולם נחל אכזיב, רק הדר שניר.

כולן אוכלות לחם, רק נעה דיבו.

כולן נסיכות, רק שירה מלכה.

כולם כהן , רק מרים לוי.

כולם נגרים, רק מושקי בנאי.

כולם יהודה, רק יהודית שמעון.

כולם אברהם ויצחק, רק שי יעקב.

 כולם בבנק טפחות,
 ורק קרן מזרחי.

כולם נפגשים, רק גטה פרדה

כולנו
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גלריה
רחל סינגסון 

חלוקת ציוד לימודי

כיתה י"ב טבע תרפיה חוג קונדיטוריה

כיתה ט אצל שרית בבית

כיתה י"א 2

חוג אפיה

חוג איפור

כיתה י' בקניות בפוזה

חוגי קרח

כיתה ט בחדר אפיה

חוג אפיה

יום הולדת ליהודית י"א 2



1617

כפר הנוער איילת השחר כ"ח בשבט תשע"ו 7/2/2016

6


