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מאתנו אליכם צוות ט'

מאתנו אליכם  צוות י"א 1

מאתנו אליכם צוות י"א 2

מאתנו אליכם צוות י"ב

מבט מקרוב- מורן עפרוני איילנש

בנות י"ב נפרדות

החממה שלנו שרה סוליי

מבט מקרוב- ציפי אייזנר הבתם

בנות הכפר מסכמות שנה מרים מנטייב, מועלם

מרים לוי משתפת

הכנה לחופש נועה פורת נוימן

לוח הכפר

גלריה

מילות פרידה מורן עפרוני

מאתנו אליכם  צוות י'

"בדרכך אל ראש ההר, 

אל תביט קדימה לראות כמה עוד נשאר לך עד הפסגה,

הסתכל לאחור וראה איזו דרך כבר הספקת לעבור".

המטפס האחד כל עניינו הוא  יש שני סוגים של מטפסי הרים, 
יחס  גם  לו  אין  עניין בדרך אל ההר,  כל  לו  אין  להגיע לפסגה, 
של חשיבות למאמץ והתהליך. מטפס הרים זה, ברגע שהגיע 
רץ  הוא  ומיד  שעשה  במה  וטעם  ערך  מוצא  לא  כבר  לפסגה, 
הרואה  זה  אחר,  מסוג  הרים  מטפס  ויש  אחרת.  פסגה  לכבוש 
ערך לא רק בהגיעו לפסגה אלא בכל התהליך והדרך שעשה 
עד שהיגיע לשם, הוא נהנה מהאתגר שמזמן לו הטיפוס, הוא 
חש סיפוק בכל מכשול שהצליח להתגבר עליו. הוא שמח בכל 
שהיו  חדשים  כוחות  לחשוף  לו  שגרמה  ההר  במעלה  משימה 

חבויים בתוכו ועד היום לא ידע עליהם.

כל בת בכפר היא מטפסת הרים. לכל אחת יש שאיפות להגיע 
היא  ההר  במעלה  הדרך  חלום.  איזה  להגשים  פסגה,  לאיזו 
לפעמים קשה ויש בה לא מעט מכשולים ואתגרים. חשוב שכל 
בת תגיע לפסגה, אך באותה מידה ואולי אף יותר, חשוב תהליך 

הגידול והצמיחה שכל בת עושה בדרך להגשים את חלומה. 

כל אתגר אתו את מתמודדת וכל מכשול עליו את מתגברת בונה 
את האישיות שלך, נותן לך חוסן גדול יותר לקראת אתגרי החיים 
במישור האישי ובתחום החברתי, וחושף כוחות מופלאים שיש 
זו המתנה העיקרית שאתן מקבלות  ולא הכרת עד עכשיו.  בך 

בתהליך אותו אתן עושות בכפר.

לפעמים במהלך הטיפוס בהר יש גם ירידות אך גם אותם צריך 
לעבור כדי להוסיף ולהתקדם. לפעמים דווקא הירידה הזמנית 

מובילה אותך אחר כך למקום טוב יותר. 

יעל אריאל 

משולחנה
של

מנהלת הכפר 

תוכן הענינים

משברים  גם  ממשברים,  מפחדות  לא  גם  אנו  בכפר  אצלנו 
וירידות אלה הם חלק מתהליך בניין האישיות שלכן.

בכפר שלנו נמצאות בנות שבחרו לקחת על עצמן את המשימה 
נערות שמוכנות להשקיע מאמצים רבים כדי  לטפס אל ההר, 
קשיים  עם  להתמודד  מפחדות  שלא  בנות  ולהתקדם.  ללמוד 
ולוקחות על עצמן יעדים שעל מנת להשיגם דורשים כוח רצון, 

אחריות והתמדה.

כשאני מתבוננת בכן בנות, מדהים לראות איך כל אחת כובשת 
עם  אתכן  לפגוש  מרגש  מחדש  פעם  בכל  פסגה.  ועוד  פסגה 
תחושת סיפוק, הצלחה והבנה ש"בלב ליבו של הקושי שוכנת 
הזדמנות" כך אמר אלברט איינשטיין אחד המדענים המבריקים 
פעם  אחר  פעם  אותו  זרקו  שבצעירותו  באנושות  שהיו  ביותר 

מבית הספר. 

החופשה היא רגע של עצירה למנוחה ואגירת כוחות להמשך 
הטיפוס במעלה ההר. 

חשוב שתמשכנה לשמור על מסגרת וסדר יום  ותקפדנה לא 
לעשות מעשים שלאחר זמן תצטערנה שעשיתן אותם.

אני מתפללת ומאחלת לכן בנות, שתחזורנה לכפר עם כוחות 
מחודשים ורצון עז להוסיף ולהתקדם גם בצד הלימודי וגם בצד 

האישי.                                 

חופשה נעימה

יעל



ב"ה

בנות יקרות ואהובות,

"יש מקומות שאתה עובר בהם-

מביט לצדדים וממשיך הלאה.

יש אנשים שאתה פוגש בהם-

מחייך קלות וממשיך הלאה.

אבל יש, לא הרבה כמובן-

רק כמה מיוחדים אי שם 

מקומות שאתה עובר בהם ונשאר-

כי טוב לך וחם,

וקשה משם להמשיך הלאה.

ויש אנשים אתה פוגש בהם-

אתה נקשר ואוהב...

וכשאתה ממשיך משם הלאה-

הם ממשיכים איתך עמוק בלב"

איך מסכמים להן שלוש שנים כ"כ מלאות, עמוסות ,מלמדות ....

לפני כשלוש שנים פתחתי במסע, 

מסע של למידה התבוננות והתפעלות.

זכיתי לפגוש במהלך שלוש שנים בנות מופלאות.

בנות  שבחרו לעשות שינוי.

שבחרו לעבוד קשה, להאמין בעצמן מחדש, לא לוותר לעצמן ולהוכיח לכולם שהן מסוגלות .

אלו היו גם שלוש שנים מאתגרות. אתגרתן אותי בכל יום מחדש, בכל רגע ורגע. בחנתן כמה אני עקבית, שמה לב לדברים, 
רואה אתכן...

שלוש שנים בהן ראיתי מול עיני פנימייה שהולכת ומתפתחת, גדלה ומתרחבת. נוספו מרחבי פעילות משמעותיים – חדר אפיה, חדר 
כושר, מועדון, מרכז למידה, פינת חי ,חממה ועוד היד נטויה .. לשמחתי כמעט כל בת מצאה לעצמה מקום משמעותי עבורה לפעילות 

בשעות הפנאי ולניצול זמן לעשייה , הנאה והתקדמות אישית.

כל זה לא היה יכול להתקיים בלי צוות הפנימייה המסור הנמצא למענכן ימים ולילות. שמחתי לעבוד בתוך צוות מדהים ומסור הנותן 
את כל כולו לעטוף אתכן באהבה ולתת לכן את הגבולות המאפשרים צמיחה טובה ואיתנה.

אני מאחלת לכל אחת מכן המשך צמיחה והתפתחות,הצלחה ורק טוב.

באהבה רבה

מורן

אבל  מסתיימת  כבר  שהשנה  להאמין  קשה 
במחשבה לאחור הספקנו די הרבה ביחד...

בימים הראשונים היה קשה לכולנו. כל אחת הגיע 
שונות  ותקוות  ציפיות  אחת  לכל  שונה,  ממקום 
והכול לא מוכר ולא ידוע. פתאום מנחיתים עלינו 
מוקדם  לקום  כמו  חדשים  כללים  הרבה  כ"כ 
בבוקר, להיפרד מהנייד לחצי יום, לשבת בכיתה, 
לשבת בחדר אוכל ולהגיע למפגש ארבע.... וואו 
זה היה ממש קשה ובאמת בהתחלה היה המון 
בלגן עד שלאט לאט הבנו את הרעיון, התרגלנו 
הללו  שהכללים  להבין  התחלנו  ואפילו  לשגרה 

נועדו בשבילנו. 

במשך השנה עברנו הרבה חוויות, רובן משמחות 
באזור  שנתי  לטיול  יצאנו  פחות:  קצת  וחלקן 
בהשבעה,  הושבענו  זוכרת?(,  )מישהי  סוסיא 
התקבלנו בטקס שייכות, הכנו ארוחת ערב לכל 
בכינו,  רבנו,  בכנף,  במעיין  לטבול  יצאנו  הכפר, 

צחקנו וגם קצת למדנו... 

מאתנו אליכם 
צוות ט'

בנות יקרות ואהובות, ברור לנו שכל אחת מכן עשתה 
כך  ועל  ולהתקדם  להצליח  בשביל  גדולים  מאמצים 
הדרך  תחילת  זוהי  ומעריכות.  בכן  גאות  מאוד  אנו 
במסע מרתק ואנו מקוות ומתפללות שכל אחת מכן 
משום  תתייאש  ולא  ההר  במעלה  לצעוד  תמשיך 

נפילה קטנה בדרך.

שיהיה לכן חופש מהנה ובטוח! 

סומכות עליכן ואוהבות מאוד!

ואנו תמיד כאן בשבילכן.

צוות ט' התשע"ו- הדר, שירי, רות ושרית  
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כיתה י' היקרה,

ומורדות,  עליות  בשינויים,  מלאה  מורכבת  שנה  לסכם  קל  לא 
שנה שבה גדלנו יחד, הכרנו אחת את השנייה ופשוט חיינו אחת 
את השנייה. סיכום על נייר יכול להיות מאוד סתמי ולא ממצא.. 

ועדיין ננסה כמיטב יכולתנו..

תרפיה.  בטבע  כקבוצה  משמעותי  מאוד  מסע  עברנו  השבוע 
חווינו קשיים פיזיים ונפשיים, עליות ומורדות, אתגרים חברתיים 
כוחות  וחשיפת  מכשולים  על  התגברות  הדדית,  עזרה  לצד 

אדירים שחבויים בנו.

עשינו דברים שלא האמנו שאנו מסוגלות לעשות- לישון בשטח, 
לעצמנו  לבשל  תלולות,  עליות  לטפס  גדולים,  מרחקים  לטייל 

בשטח, להסתפק במועט ולשמוח בו ופשוט לסמוך על עצמנו. 

בנות אהובות !

ימי חייו של האדם הם מסע ארוך בנתיבי הזמן. זהו מסע של 
להיות  יכול  המסע  במחשבות.  שמתחילות  בחירות  ספור  אין 
מסע מייאש או מסע מרתק  של אין ספור הזדמנויות לצמוח 
ולפרוח. כל רגע ורגע בחיים הוא הזדמנות חדשה ליצור משהו 
ו....  ובא,  הקרב  הגדול  החופש  השנה,  סיום  לקראת  חדש, 
צאו  בכפר.  המובילות  הבנות  תהיו  בה  הבאה,  השנה  לקראת 
לדרך חדשה עם  עיניים פקוחות לראות את כל הטוב והיפה 
נואש. אופטימיות  ולעולם אל תאמרו  שבעולם. היו אופטימיות 
זו תסייע בידיכן להתגבר על המכשולים הנערמים בדרך. זכרו 
ולהניע תהליכים. כל שצריך הוא רצון  ליצור, לשנות  שבכוחכן 

חזק, נחישות ואמונה בעצמכן וביכולות שלכם להגיע ולטפס.

ובדרככם לכבוש את הפסגה, אל תשכחו לקחת בצידתכן ערכי 
יושר ומוסר, סובלנות ואהבת אדם כל סיכום מלווה בטעם של 

סיום,

על הישג שהושג, על אתגר שעומדים בו 

אך הוא מלווה גם בטעמה של פרידה. 

העזו ללכת בדרך שרבים אינם מעיזים.

שאלו שאלות שאנשים אינם שואלים.

אל תיקחו שום דבר כמובן מאליו.

צאו אל המסע בטוחות  בעצמכן.

כי אתן יכולות ומסוגלות, 

מאחלות לכם את כל הטוב שבעולם.

                       אוהבות אין סוף 

אור-לי, נועה דיבו, נועה נגב, חנה ונחמה 

מאתנו אליכם 
צוות י'

התמודדות זו ללא ספק מאפיינת את הכיתה שלנו לאורך כל 
הזו הציבה  כל מכשול שהשנה  על  השנה. הצלחנו להתגבר 

בפנינו, על כל שינוי ומתח.

של  השוני  את  לקבל  השנייה,  אחת  לראות  למדתן  השנה 
מישהו  עבור  להתגמש  השניה,  עם  אחת  לעבוד  חברותיכן, 

אחר ולאפשר לאדם שמולכן פשוט להיות הוא.

בטבע  רק  לא  בכן  קיימים  האלו  הכוחות  שכל  מאמינות  אנו 
הפראי ולא רק בכיתה הקטנה שלנו אלא בכל מקום ובכל זמן, 

ואתן בוחרות מתי להשתמש בהם ומתי לא.

שעזרו  כוחות  באותם  להשתמש  שתלמדו  לכן  מאחלות  אנו 
לכן לאורך כל השנה, שתתמודדו מול כל קושי ואתגר, שתדעו 
לא לוותר לעצמכן בדרך, לדעת מתי להיעזר ומתי לתמוך, מתי 
תזכרו  שתמיד  לכן  מאחלות  אנו  קדימה.  לרוץ  ומתי  לשבת 
שאם הצלחתן לעבור את החוויה הזו בתעצומות נפש אדירות 
אתן מסוגלות לעבור הכול בהצלחה ובמצוינות והשמיים הם 

הגבול!!

ותמיד תזכרו להתחיל הכי מהר שלכן ולאט לאט להגביר את 
המהירות- כי אתן מסוגלות לכבוש כל פסגה שתחפצו.

מאמינות בכל אחת ואחת מכן ובכולכן יחד.

אוהבות.

מורן, מיכל, יעל, תהל ונעמה.
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מאתנו אליכם 
צוות יא 1



בנות יקרות !

התחלנו את השנה נרגשות ומצפות,

לקראת שנה עמוסת חוויות.

הכרנו צוות חדש, היינו צריכות להתרגל אחת לשנייה

 ועשינו זאת במהירה ובלי בעיה.

השנה נפתחה בחגי ישראל,

עליהם למדנו בשיר והלל.

לקצרין יצאנו כדי להתגבש,

כמובן שלא שכחנו לעשות על האש.

מיד אחרי החגים לקראת הסיגד התחלנו בהכנות 

בונה דילמה, הצגה ואין ספור חזרות.

כמובן הכל היה ממעשה ידיכן,

אין כמוכן מוכשרות שכמותכן!

מרוב שהייתן שחקניות אלופות,

לקצרין נסענו להציג את הכישרונות.

לטיול שנתי נסענו בשמחה,

ביקרנו במדבר יהודה ועלינו את המצדה.

לכבוד חג החנוכה שאלינו התקרב,

למיכל נסענו להדליק את האור ואת הלב.

הבה לא נשכח את השבת סמינריון בגבעה,

בה למדתן דברים חדשים על העדה.

בערב כישרונות הייתה נציגות מנצחת ומכובדת,

בריקודים מסורתיים ובשירה מיוחדת.

התחלנו פרויקט מיוחד במינו

טבע תרפיה זהו שמו.

לטבע יצאנו, אתגרים פגשנו וחוויות רבות צברנו.

מגילוף כפיות על חבלים בעצים ואש שהדלקנו.

לילה לבן לא קל עברנו,

עייפות, חושך וקור שעליהם התגברנו.

ומשם אל המסע הארוך הגענו,

הליכה ארוכה בחוליות צעדנו,

את הר תבור טיפסנו,

ואת המסע צלחנו.

בחרנו בקצרין לעשות את השבת כיתה,

נהנו מהאירוח ולמדנו על חשיבות העין הטובה.

חג פורים הגיע בשמחה ובששון

והשכבה שלנו התגייסה עם הרבה רצון.

אהובות שלנו,

להאמין...ארבע  לא  בכפר,  שלכן  שנים  ארבע  בסיום  אנחנו 
שנים וכל כך הרבה שינויים..

רק  העברית  הראשון,  ביום  לכפר  מגיעות  אתכן  זוכרות 
של  הכובע  עם  וביישניות  מפוחדות  נערות  בראשיתה, 
הקפוצ'ון על הראש, ממלמלות מילים בשקט בשקט . מילים 

שממש היה קשה להבין...

בוגרות,  נשים  מהכפר  יוצאות  שנים  ארבע  אחרי  והיום 
מה  לומר  שמסוגלות  נשים  בדרככן,  אמונה  עם  אחראיות, 
גם  להגיד  שמסוגלות  נשים   , רוצות  הם  ומה  מרגישות  הם 
שאחרי  לחיים  הלאה  להמשיך  שמוכנות  נשים  רם,  בקול 
הפנימייה- מי לשירות צבאי ומי לשירות לאומי ואחר כך כל 

אחת להגשמת רצונה.

למדינה  הסתגלות  של  גדול  תהליך  עברתן  דרך,  עברתן 
ללימודים בשפה  ליציאה מהבית לפנימייה,  חדשה, לשפה, 
שלא מכירים, הרבה התחלות מאוד מאוד מאתגרות.. והנה 
הגיע היום ואתן יוצאות להתחלה חדשה וזה מרגש, מסקרן 

וכייפי וזה גם קצת לצאת ללא ידוע שהוא לא תמיד קל ..

ארוכה  הכרות  אחרי  ועכשיו  הרבה  כך  כל  מכן  למדנו 
ומשמעותית אנחנו רוצות לומר תודה. 

וזכינו  הכרנו  כך  כל  שלא  לתרבות  אותנו  שחשפתן  תודה 
קצת  שלכן  המקסימות  המשפחות  ובזכות  בזכותכן  להכיר 
כמה  ואפילו  המיוחדים  המאכלים  האתיופית,  מהתרבות 

מילים באמהרית )בעיקר ארה..:-(, 

אתן,  מי  ולגלות  מכן  אחת  כל  אל  להגיע  לנו  שנתתן  תודה 
תודה על רגעי השמחה וגם על רגעי העצב.

מקוות שתמיד תזכרו ששמורה לכן פינה חמה בליבנו ותדעו 
להשתמש ולפנות אלינו בשעת הצורך.

אוהבות וגאות בכן מאוד

צוות י"ב: שהם, רותם, מירב ושירי

מסיבה מהאגדות הרמנו

את כל הכפר לנסיכות הפכנו.

בין החגים וההכנות,

נסענו לעפולה לראיין עולים לעבודות.

לכבוד הפסח את הכפר צחצחנו,

וגם פעילות תחרותית עם משימות עברנו.

זכיתן בפסח שאביטל אתכן תבקר,

עם פינוקים אתכן מהניקיונות זה אוורר.

לקראת סוף השנה עם הכיתה יצאנו לבלות,

מנגל טעים, נוף מדהים ומשחק המצלמות.

לכבוד חג השבועות למיכל יצאנו ללמוד,

עם אוכל טעים ושיחה שהשאירה טעם של עוד.

טוב, אז חוץ מהאירועים הגדולים,

אל לנו לשכוח את הרגעים הקטנים.

במפגשי חדר אתכן פגשנו,

שוחחנו, החכמנו ואתכן שמענו.

פעילויות מידי שבוע לכן היו,

שירים, קטעים, ומשחקים אתכן ליוו.

והאתגר הגדול שלכן היה השנה

בגרויות, מתכונות שדרשו הרבה השקעה.

במהלך השנה עברנו דרך של עליות וירידות,

אבל על הכל התגברנו כמו גדולות.

הייתה לנו שנה עמוסה חוויות,

מקוות שימשיך כך גם בשנים הבאות.

אוהבות מאוד- מיכל, יערה, אליענה, שבות ואביטל.
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 מהכפר :  בנות יב נפרדות

 !שאפשר טוב הכי לנו שיהיה כדי ההשקעה כל ועל העזרה  כל על צוות לכל תודה -ג קדסטקדסט     

 !טובים חיים בקיצור שמחה, אהבה, הצלחה:  אני מאחלת לבנות הכפר              

 שירות לאומי באח"י ירושלים:ב שנה הבאה               

 

 

    לטיולים, למידה למרכז, חי לפינת, אוויר למזג, לצוות, בכפר לאוכל אתגעגע אני  -מסרשה               

                    לכל הדברים בכפר !בקיצור                

 !ממנו ותהינו בכפר הזמן את תנצלו טיפ לבנות הכפר:               

 לאומי בבית חולים רמב"ם חיפהבשירות : שנה הבאה               

 

 

 

 

 

 

 !ולבנות חי לפינת אתגעגע אני -עלמנש               

      מלא תעשו! הקשיים עם להתמודד תפחדו ואל בעצמכן תאמינו טיפ לבנות הכפר:               

 !!;(שטויות !               

 בשירות לאומי בחולון: שנה הבאה               

 

 .לבנות אתגעגע אני- גטה              

 !!בלימודים תשקיעו טיפ לבנות הכפר:              

 בשירות לאומי באח"י ירושלים: שנה הבאה             

 

 

 

 

 .במוצ"ש לסרטים אתגעגע אני-טנניו             

 !שצריך כמו הזמן את ושתנצלו בהצלחה הרבה איחול לבנות הכפר:              

 בצה"ל שנה הבאה             

 

 

 

 .תעם יחד עם בנות אחרות מאוחדת ומגובש להיות איך בכפר למדתי -זינה            

 שטויות ! ולעשות ביחד בכיף להיות כדי שאפשר כמה הזמן את תנצלו טיפ לבנות הכפר:            

 בצה"ל שנה הבאה             

 

 

 

 !צריכה שהייתי מה בכל לי שעזר לצוות תודה -נגסו          

 ! מהר יעבור ושהזמן, בינכן אהבה שתהיה השנייה עם אחת תהינו איחול לבנות הכפר:          

 בשירות לאומי בבית חולים ברזילי באשקלון שנה הבאה           

 

 

 

 רות.באני אתגעגע לעשות שטויות עם הח -אזוונט          

הצד ותסתכלו על תנצלו כל דקה ודקה שיש לכן פה, תחשבו חיובי ולא שלילי  איחול לבנות הכפר: 
 ביחד ותאהבו אחת את השנייה! תהיו הטוב ולא הרע. 

 בצה"ל שנה הבאה 

 

 

 

 

   לפנימיוחד ב, בחדר עושות שהיינו ולשטויות ולכיף שלי לחברות אתגעגע אני  -קדסט ס                   

         ומבחנים.   בגריות                   

 !חוזרת לא שעוברת דקה! שאפשר כמה פה הזמן את תנצלו טיפ לבנות הכפר:                    

 שירות לאומי בבית חולים השרון בפתח תקוה:  שנה הבאה                      
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 בי שתמכתם זה על רבה תודה - סמהון                 

 ! טוב לכן ושיהיה מהכפר תהינו הכפר:איחול לבנות    איחול לב

 בשירות לאומי בבית חולים רמב"ם בחיפה הבאהשנה                

 

 

 

 

 ..                                    שלנו ולכיף לצחוקים, ביחד לאכול -החברות דברים עם  לעשות אתגעגע אני  -ביזננש             

 !ובעולם בכפר שיש הטוב כל את ובריאות בהצלחה הרבה איחול לבנות הכפר:             

 בשירות לאומי בגן בחיפה: שנה הבאה             

 

 

 

 

 !קשיים עם  להתמודד למדתי, בכפר -נטרו            

 !זה על תוותרו אל, לכן שנותנים העזרה כל את ותקבלו תנצלו טיפ לבנות הכפר:            

 בשירות לאומי בגן בכרמיאל:  שנה הבאה            

 

 

 

 

 

 מסוגלת. ושאני, בעצמי להאמין למדתי! דברים המון המון למדתי -שגה           

 !וללמוד להיתקדם, להשקיע שרוצה מי לכל טוב מקום באמת זה! מהכפר תהנו טיפ לבנות :            

 בשירות לאומי בגן בפתח תקוה:  שנה הבאה            

 

 

 

 .לי שעזר הצוות בזכות ולהתמודד לנסות  למדתי קשה שהיה גם, לוותר לא למדתי  -אלמז

 בהצלחה והרבה! הרבה פה נותנים כי, פה לכן שנותנים מה כל את תנצלו  טיפ לבנות הכפר: 
 !בבגרויות
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 !שאפשר טוב הכי לנו שיהיה כדי ההשקעה כל ועל העזרה  כל על צוות לכל תודה -ג קדסטקדסט     

 !טובים חיים בקיצור שמחה, אהבה, הצלחה:  אני מאחלת לבנות הכפר              

 שירות לאומי באח"י ירושלים:ב שנה הבאה               

 

 

    לטיולים, למידה למרכז, חי לפינת, אוויר למזג, לצוות, בכפר לאוכל אתגעגע אני  -מסרשה               

                    לכל הדברים בכפר !בקיצור                

 !ממנו ותהינו בכפר הזמן את תנצלו טיפ לבנות הכפר:               

 לאומי בבית חולים רמב"ם חיפהבשירות : שנה הבאה               

 

 

 

 

 

 

 !ולבנות חי לפינת אתגעגע אני -עלמנש               

      מלא תעשו! הקשיים עם להתמודד תפחדו ואל בעצמכן תאמינו טיפ לבנות הכפר:               

 !!;(שטויות !               

 בשירות לאומי בחולון: שנה הבאה               

 

 .לבנות אתגעגע אני- גטה              

 !!בלימודים תשקיעו טיפ לבנות הכפר:              

 בשירות לאומי באח"י ירושלים: שנה הבאה             

 

 

 

 

 .במוצ"ש לסרטים אתגעגע אני-טנניו             

 !שצריך כמו הזמן את ושתנצלו בהצלחה הרבה איחול לבנות הכפר:              

 בצה"ל שנה הבאה             

 

 

 

 .תעם יחד עם בנות אחרות מאוחדת ומגובש להיות איך בכפר למדתי -זינה            

 שטויות ! ולעשות ביחד בכיף להיות כדי שאפשר כמה הזמן את תנצלו טיפ לבנות הכפר:            

 בצה"ל שנה הבאה             

 

 

 

 !צריכה שהייתי מה בכל לי שעזר לצוות תודה -נגסו          

 ! מהר יעבור ושהזמן, בינכן אהבה שתהיה השנייה עם אחת תהינו איחול לבנות הכפר:          

 בשירות לאומי בבית חולים ברזילי באשקלון שנה הבאה           

 

 

 

 רות.באני אתגעגע לעשות שטויות עם הח -אזוונט          

הצד ותסתכלו על תנצלו כל דקה ודקה שיש לכן פה, תחשבו חיובי ולא שלילי  איחול לבנות הכפר: 
 ביחד ותאהבו אחת את השנייה! תהיו הטוב ולא הרע. 

 בצה"ל שנה הבאה 

 

 

 

 

   לפנימיוחד ב, בחדר עושות שהיינו ולשטויות ולכיף שלי לחברות אתגעגע אני  -קדסט ס                   

         ומבחנים.   בגריות                   

 !חוזרת לא שעוברת דקה! שאפשר כמה פה הזמן את תנצלו טיפ לבנות הכפר:                    

 שירות לאומי בבית חולים השרון בפתח תקוה:  שנה הבאה                      

 

   !צחוקים ולעשות בחוץ הספסלים על חברות עם לשבת אתגעגע אני -מולו                 

 !המקצועות בכל שתצליחו איחול לבנות הכפר:                 

 בשירות לאומי בגן בפתח תקוה שנה הבאה                 

 

 

 

 מהכפר :  בנות יב נפרדות

 !שאפשר טוב הכי לנו שיהיה כדי ההשקעה כל ועל העזרה  כל על צוות לכל תודה -ג קדסטקדסט     

 !טובים חיים בקיצור שמחה, אהבה, הצלחה:  אני מאחלת לבנות הכפר              

 שירות לאומי באח"י ירושלים:ב שנה הבאה               

 

 

    לטיולים, למידה למרכז, חי לפינת, אוויר למזג, לצוות, בכפר לאוכל אתגעגע אני  -מסרשה               

                    לכל הדברים בכפר !בקיצור                

 !ממנו ותהינו בכפר הזמן את תנצלו טיפ לבנות הכפר:               

 לאומי בבית חולים רמב"ם חיפהבשירות : שנה הבאה               

 

 

 

 

 

 

 !ולבנות חי לפינת אתגעגע אני -עלמנש               

      מלא תעשו! הקשיים עם להתמודד תפחדו ואל בעצמכן תאמינו טיפ לבנות הכפר:               

 !!;(שטויות !               

 בשירות לאומי בחולון: שנה הבאה               

 

 .לבנות אתגעגע אני- גטה              

 !!בלימודים תשקיעו טיפ לבנות הכפר:              

 בשירות לאומי באח"י ירושלים: שנה הבאה             

 

 

 

 

 .במוצ"ש לסרטים אתגעגע אני-טנניו             

 !שצריך כמו הזמן את ושתנצלו בהצלחה הרבה איחול לבנות הכפר:              

 בצה"ל שנה הבאה             

 

 

 

 בי שתמכתם זה על רבה תודה - סמהון                 

 ! טוב לכן ושיהיה מהכפר תהינו הכפר:איחול לבנות    איחול לב

 בשירות לאומי בבית חולים רמב"ם בחיפה הבאהשנה                

 

 

 

 

 ..                                    שלנו ולכיף לצחוקים, ביחד לאכול -החברות דברים עם  לעשות אתגעגע אני  -ביזננש             

 !ובעולם בכפר שיש הטוב כל את ובריאות בהצלחה הרבה איחול לבנות הכפר:             

 בשירות לאומי בגן בחיפה: שנה הבאה             

 

 

 

 

 !קשיים עם  להתמודד למדתי, בכפר -נטרו            

 !זה על תוותרו אל, לכן שנותנים העזרה כל את ותקבלו תנצלו טיפ לבנות הכפר:            

 בשירות לאומי בגן בכרמיאל:  שנה הבאה            

 

 

 

 

 

 מסוגלת. ושאני, בעצמי להאמין למדתי! דברים המון המון למדתי -שגה           

 !וללמוד להיתקדם, להשקיע שרוצה מי לכל טוב מקום באמת זה! מהכפר תהנו טיפ לבנות :            

 בשירות לאומי בגן בפתח תקוה:  שנה הבאה            

 

 

 

 .לי שעזר הצוות בזכות ולהתמודד לנסות  למדתי קשה שהיה גם, לוותר לא למדתי  -אלמז

 בהצלחה והרבה! הרבה פה נותנים כי, פה לכן שנותנים מה כל את תנצלו  טיפ לבנות הכפר: 
 !בבגרויות

1011

בנות יב נפרדות מהכפר 

נגסו

קדסט  ג

תודה לכל הצוות על כל  העזרה ועל 
כל ההשקעה כדי שיהיה לנו הכי טוב 

שאפשר!

אני מאחלת לבנות הכפר: הצלחה, 
אהבה, שמחה ובקיצור חיים טובים!

שנה הבאה ב: שירות לאומי באח"י  
ירושלים

מסרשה

אני אתגעגע לאוכל בכפר, לצוות, למזג 
אוויר, לפינת חי, למרכז למידה, לטיולים 

בקיצור לכל הדברים בכפר!                   

טיפ לבנות הכפר: תנצלו את הזמן בכפר 
ותהנו ממנו!

שנה הבאה: בשירות לאומי בבית חולים 
רמב"ם חיפה

עלמנש

אני אתגעגע לפינת חי ולבנות!

טיפ לבנות הכפר: תאמינו בעצמכן ואל 
תפחדו להתמודד עם הקשיים! תעשו 

מלא שטויות !!!;(

שנה הבאה: בשירות לאומי בחולון

גטה

אני אתגעגע לבנות.

טיפ לבנות הכפר: תשקיעו בלימודים!!

שנה הבאה :בשירות לאומי באח"י 
ירושלים

טנניו

אני אתגעגע לסרטים במוצ"ש.

איחול לבנות הכפר: הרבה 
בהצלחה ושתנצלו את הזמן כמו 

שצריך!

שנה הבאה בצה"ל

זינה

למדתי בכפר איך להיות עם יחד עם 
בנות אחרות מאוחדת ומגובשת.

טיפ לבנות הכפר: תנצלו את הזמן 
כמה שאפשר כדי להיות בכיף ביחד 

ולעשות שטויות!

שנה הבאה בצה"ל

תודה לצוות שעזר לי בכל מה 
שהייתי צריכה!

איחול לבנות הכפר: תהנו אחת 
עם השנייה שתהיה אהבה בינכן, 

ושהזמן יעבור מהר! 

שנה הבאה בשירות לאומי בבית 
חולים ברזילי באשקלון

אזוונט

אני אתגעגע לעשות שטויות עם 
החברות.

 איחול לבנות הכפר: תנצלו כל דקה 
ודקה שיש לכן פה, תחשבו חיובי ולא 
שלילי ותסתכלו על הצד הטוב ולא 
הרע.  תהיו ביחד ותאהבו אחת את 

השנייה!

 שנה הבאה בצה"ל

קדסט ס

אני אתגעגע לחברות שלי ולכיף 
ולשטויות שהיינו עושות בחדר, במיוחד 

לפני בגריות ומבחנים.          

טיפ לבנות הכפר: תנצלו את הזמן פה 
כמה שאפשר! דקה שעוברת לא חוזרת!

שנה הבאה : שירות לאומי בבית חולים 
השרון בפתח תקוה

מולו

אני אתגעגע לשבת עם חברות על 
הספסלים בחוץ ולעשות צחוקים!  

איחול לבנות הכפר: שתצליחו בכל 
המקצועות!

 שנה הבאה בשירות לאומי בגן
בפתח תקוה

סמהון

תודה רבה על זה שתמכתם בי

איחול לבנות הכפר: תהינו מהכפר 
ושיהיה לכן טוב! 

שנה הבאה בשירות לאומי בבית חולים 
רמב"ם בחיפה

ביזננש

 אני אתגעגע לעשות דברים עם  
החברות- לאכול ביחד, לצחוקים ולכיף 

שלנו ..                                   

איחול לבנות הכפר: הרבה בהצלחה 
ובריאות את כל הטוב שיש בכפר ובעולם!

שנה הבאה: בשירות לאומי בגן בחיפה



 

 

 בי שתמכתם זה על רבה תודה - סמהון                 

 ! טוב לכן ושיהיה מהכפר תהינו הכפר:איחול לבנות    איחול לב

 בשירות לאומי בבית חולים רמב"ם בחיפה הבאהשנה                

 

 

 

 

 ..                                    שלנו ולכיף לצחוקים, ביחד לאכול -החברות דברים עם  לעשות אתגעגע אני  -ביזננש             

 !ובעולם בכפר שיש הטוב כל את ובריאות בהצלחה הרבה איחול לבנות הכפר:             

 בשירות לאומי בגן בחיפה: שנה הבאה             

 

 

 

 

 !קשיים עם  להתמודד למדתי, בכפר -נטרו            

 !זה על תוותרו אל, לכן שנותנים העזרה כל את ותקבלו תנצלו טיפ לבנות הכפר:            

 בשירות לאומי בגן בכרמיאל:  שנה הבאה            

 

 

 

 

 

 מסוגלת. ושאני, בעצמי להאמין למדתי! דברים המון המון למדתי -שגה           

 !וללמוד להיתקדם, להשקיע שרוצה מי לכל טוב מקום באמת זה! מהכפר תהנו טיפ לבנות :            

 בשירות לאומי בגן בפתח תקוה:  שנה הבאה            

 

 

 

 .לי שעזר הצוות בזכות ולהתמודד לנסות  למדתי קשה שהיה גם, לוותר לא למדתי  -אלמז

 בהצלחה והרבה! הרבה פה נותנים כי, פה לכן שנותנים מה כל את תנצלו  טיפ לבנות הכפר: 
 !בבגרויות

 בשירות לאומי בבית חולים וולפסון שנה הבאה

 

 

 

 לצוות פה ממני אכפת ובאמת לי דואגים שתמיד לזה אתגעגעאני  גםו!  שלי לחדר אתגעגע אני -דגה 

 !אליו הולכות שאתן מקום ובכל דבר בכל שתצליחו איחול לבנות הכפר: 

 בשירות לאומי בגן בפתח תקוה שנה הבאה

 

 

 

 

 ממני. שונים כשהם גם חדשים לאנשים להתחבר למדתי -צהיי

 !בלימודים ותשקיעו טוב תלמדו טיפ לבנות הכפר: 

 שירות לאומי בגן בפתח תקוה שנה הבאה

 

 

 .עברית ולמדתי שהתקדמתי מרגישה בעיקר אני, בכפר שקיבלתי העזרה כל על רבה תודה -ירגדו

 !שתצליחו מקווה, בבגרויות לכולן בהצלחה איחול לבנות הכפר: 

 שירות לאומי בגן במעלות: שנה הבאה

 

 המרכז צוות ולכל לאילנה תודה. שקיבלתי העזרה כל בזכות בלימודים מאוד השתפרתי בכפר -בנצי
 !למידה

 !שאפשר כמה בכפר הזמן את ותנצלו בבגרויות שתצליחו  לבנות הכפר:איחול 

 שירות לאומי בבית חולים רמב"ם בחיפה שנה הבאה

 

 

 בי שתמכתם זה על רבה תודה - סמהון                 

 ! טוב לכן ושיהיה מהכפר תהינו הכפר:איחול לבנות    איחול לב

 בשירות לאומי בבית חולים רמב"ם בחיפה הבאהשנה                

 

 

 

 

 ..                                    שלנו ולכיף לצחוקים, ביחד לאכול -החברות דברים עם  לעשות אתגעגע אני  -ביזננש             

 !ובעולם בכפר שיש הטוב כל את ובריאות בהצלחה הרבה איחול לבנות הכפר:             

 בשירות לאומי בגן בחיפה: שנה הבאה             

 

 

 

 

 !קשיים עם  להתמודד למדתי, בכפר -נטרו            

 !זה על תוותרו אל, לכן שנותנים העזרה כל את ותקבלו תנצלו טיפ לבנות הכפר:            

 בשירות לאומי בגן בכרמיאל:  שנה הבאה            

 

 

 

 

 

 מסוגלת. ושאני, בעצמי להאמין למדתי! דברים המון המון למדתי -שגה           

 !וללמוד להיתקדם, להשקיע שרוצה מי לכל טוב מקום באמת זה! מהכפר תהנו טיפ לבנות :            

 בשירות לאומי בגן בפתח תקוה:  שנה הבאה            

 

 

 

 .לי שעזר הצוות בזכות ולהתמודד לנסות  למדתי קשה שהיה גם, לוותר לא למדתי  -אלמז

 בהצלחה והרבה! הרבה פה נותנים כי, פה לכן שנותנים מה כל את תנצלו  טיפ לבנות הכפר: 
 !בבגרויות

 

 

 בי שתמכתם זה על רבה תודה - סמהון                 

 ! טוב לכן ושיהיה מהכפר תהינו הכפר:איחול לבנות    איחול לב

 בשירות לאומי בבית חולים רמב"ם בחיפה הבאהשנה                

 

 

 

 

 ..                                    שלנו ולכיף לצחוקים, ביחד לאכול -החברות דברים עם  לעשות אתגעגע אני  -ביזננש             

 !ובעולם בכפר שיש הטוב כל את ובריאות בהצלחה הרבה איחול לבנות הכפר:             

 בשירות לאומי בגן בחיפה: שנה הבאה             

 

 

 

 

 !קשיים עם  להתמודד למדתי, בכפר -נטרו            

 !זה על תוותרו אל, לכן שנותנים העזרה כל את ותקבלו תנצלו טיפ לבנות הכפר:            

 בשירות לאומי בגן בכרמיאל:  שנה הבאה            

 

 

 

 

 

 מסוגלת. ושאני, בעצמי להאמין למדתי! דברים המון המון למדתי -שגה           

 !וללמוד להיתקדם, להשקיע שרוצה מי לכל טוב מקום באמת זה! מהכפר תהנו טיפ לבנות :            

 בשירות לאומי בגן בפתח תקוה:  שנה הבאה            

 

 

 

 .לי שעזר הצוות בזכות ולהתמודד לנסות  למדתי קשה שהיה גם, לוותר לא למדתי  -אלמז

 בהצלחה והרבה! הרבה פה נותנים כי, פה לכן שנותנים מה כל את תנצלו  טיפ לבנות הכפר: 
 !בבגרויות

 בשירות לאומי בבית חולים וולפסון שנה הבאה

 

 

 

 לצוות פה ממני אכפת ובאמת לי דואגים שתמיד לזה אתגעגעאני  גםו!  שלי לחדר אתגעגע אני -דגה 

 !אליו הולכות שאתן מקום ובכל דבר בכל שתצליחו איחול לבנות הכפר: 

 בשירות לאומי בגן בפתח תקוה שנה הבאה

 

 

 

 

 ממני. שונים כשהם גם חדשים לאנשים להתחבר למדתי -צהיי

 !בלימודים ותשקיעו טוב תלמדו טיפ לבנות הכפר: 

 שירות לאומי בגן בפתח תקוה שנה הבאה

 

 

 .עברית ולמדתי שהתקדמתי מרגישה בעיקר אני, בכפר שקיבלתי העזרה כל על רבה תודה -ירגדו

 !שתצליחו מקווה, בבגרויות לכולן בהצלחה איחול לבנות הכפר: 

 שירות לאומי בגן במעלות: שנה הבאה
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 !למידה

 !שאפשר כמה בכפר הזמן את ותנצלו בבגרויות שתצליחו  לבנות הכפר:איחול 
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שרה סוליי

החממה היא תחת אחריותה של סיגלית ליברמן.

החממה שלנו הוקמה לפני שנה במטרה שהבנות יוכלו להתחבר  לטבע ולאדמה, וגם שיוכלו לעשות  עבודות  
חקר  בתחום הצומח  למען הלימודים שלהם .

בתחילת השנה גידלנו בחממה צמחי נוי שאותם הבאנו לבנות וצוות הכפר בתוך אדניות לכבוד היציאה לפסח. 

לאחר חלוקת פרחי הנוי התחלנו בגידול צמחייה אורגנית בשימוש בריכת דגים . הדגים מפרישים חומר העוזר 
לגידול הצמחייה והם גם מסננים את המים מחומרים שאינם נחוצים לצמחייה ככה שהדגים עוזרים לצמחייה 

ובנוסף אנחנו לא צריכות להאכיל אותם.  

בכמה  משתמשים  אנו  בחממה 
צורות גידול לדוגמא:

גידול צמחים במצע מנותק ללא  הידרוּפוניקה - היא 
שימוש בהזנה דרך אדמה דשנה. 

בעלי  של  סימביוטית  גידול  צורת  היא  אקוופוניקה- 
צמחים  עם  בשיתוף  מימית  בסביבה  הגדלים  חיים 

במערכת ממחזרת. )שיטת הדגים שלנו(

נטרו

בכפר למדתי להתמודד עם קשיים!

טיפ לבנות הכפר: תנצלו ותקבלו את 
כל העזרה שנותנים לכן, אל תוותרו 

על זה!

שנה הבאה: בשירות לאומי בגן 
בכרמיאל

שגה

למדתי המון המון דברים! למדתי 
להאמין בעצמי, ושאני מסוגלת.

טיפ לבנות : תהנו מהכפר! זה באמת 
מקום טוב לכל מי שרוצה להשקיע, 

להיתקדם וללמוד!

שנה הבאה : בשירות לאומי בגן בפתח 
תקוה

אלמז

למדתי לא לוותר, גם שהיה קשה למדתי 
לנסות  ולהתמודד בזכות הצוות שעזר לי.

 טיפ לבנות הכפר:  תנצלו את כל מה 
שנותנים לכן פה, כי נותנים פה הרבה! 

והרבה בהצלחה בבגרויות!

שנה הבאה בשירות לאומי בבית חולים 
וולפסון

דגה

אני אתגעגע לחדר שלי!  וגם אני 
אתגעגע לזה שתמיד דואגים לי ובאמת 

אכפת לצוות פה ממני

 איחול לבנות הכפר: שתצליחו בכל 
דבר ובכל מקום שאתן הולכות אליו!

 שנה הבאה בשירות לאומי בגן
בפתח תקוה

צהיי

למדתי להתחבר לאנשים חדשים גם 
כשהם שונים ממני.

 טיפ לבנות הכפר: תלמדו טוב 
ותשקיעו בלימודים!

 שנה הבאה שירות לאומי בגן
בפתח תקוה

ירגדו

תודה רבה על כל העזרה שקיבלתי 
בכפר, אני בעיקר מרגישה שהתקדמתי 

ולמדתי עברית.

 איחול לבנות הכפר: בהצלחה לכולן 
בבגרויות, מקווה שתצליחו!

שנה הבאה :שירות לאומי בגן במעלות

בנצי

בכפר השתפרתי מאוד בלימודים בזכות 
כל העזרה שקיבלתי. תודה לאילנה ולכל 

צוות המרכז למידה!

איחול לבנות הכפר:  שתצליחו בבגרויות 
ותנצלו את הזמן בכפר כמה שאפשר!

שנה הבאה שירות לאומי בבית חולים 
רמב"ם בחיפה

החממה שלנו!!!

ניגשנו גם לבנות העובדות בחממה :
סיגלית אחראית  נהנית בעיקר לבקר את  אני  להיות שם,  ונעים  וכיפית  החממה מקסימה  יא-1:   כיתה  טל חמו, 

החממה והיא תמיד מסבירה לי דברים מעניינים על פרחים וצמחים.

אמונה וויס, כיתה יא-1 : כייף להיות בחממה , כיף לעבוד 
לטפל  לסיגלית  עוזרת  אני  טובה,  אוירה  שם  יש  שם 
בצמחים ולהשקות אותם , אני הכי אוהבת את הפרחים 

והצמחים.

אני  מושקעת,  מאוד  החממה  ט:  כיתה  נמטייב,  מירים 
את  שם  אוהבת  הכי  אני   , דברים  הרבה  שם  שותלת 

הירקות.

הודיה, כיתה ט- בחממה אני שותלת חסות ועגבניות וגם 
משקה לפעמיים ואני הכי אוהבת שם את הדגים.
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ספרי על עצמך?

''ברמת  הגולן  ברמת  נולדתי 
שנים   11 גרה  אני  מגשימים''. 

ילדים  ארבעה  לי  יש  ביונתן. 
שנים  שלוש  לפני  מקסימים. 
התחלתי לעבוד בכפר. לפני 
וייס  כן עבדתי במכון ברנקו 
הנוער  בני  עם  עבדתי  וגם 
תכניות  מיני  בכל  ומבוגרים 

חינוכיות.

מה התפקיד שלך בכפר?

הפנימייה.  את  מנהלת  אני 
לבנות  לדאוג  הוא  שלי  והתפקיד 

מהדברים  בפנימייה  הצוות  ואנשי 
שקשורים  ועניינים  אוכל  כמו:  קטנים  הכי 

חינוכיות  תוכניות  וגם  חדרים  ורפואה,  לבריאות 
שלבנות  לעשות  מה  הפנימייה,  את  לקדם  איך  בפנימייה: 
לאנשי  וגם  לבנות  גם  קשבת  אוזן  להיות  טוב,  יותר  יהיה 
הצוות. לחשוב יחד איתם על הדברים שקשורים לפנימייה.

מה את אוהבת בעבודה  שלך?

אני אוהבת  בעבודה שלי שאין יום אחד שדומה ליום אחר. 
כל הזמן יש הפתעה בכפר אין רגע של שקט לטוב לרע. 

מה התחביבים שלך?

. תמיד יש לי אצלי עוגיות שאני  אני מאוד אוהבת לאפות 
עושה ואני אוהבת ליצור באומנות.

מה את חושבת על הכפר?

מאוד  אני  מדהים.  מאוד  מקום  הוא  שהכפר  חושבת  אני 
מאוד אוהבת את הכפר. אני חושבת שיש פה בנות שעושות 
עבודה מדהימה וקשה וזה מאוד כיף לראות את זה. יש פה 
אנשי צוות שעובדים  ימים ולילות בשביל הבנות עם המון 

אהבה כלפיהן. 

יודעים  לא  בכפר  אנשים  מה 
עלייך?

עלי  יודעים  לא  בכפר  אנשים 
הדרכת  של  קורס  שעשיתי 
בתור  שעבדתי   טיולים, 
אני  השנה  בסופר.  קופאית 

לומדת קורס של ווטראז.

-אמנות  }ווטראז 
בטכניקות  שמשתמשת 
זכוכיות  לחיבור  שונות 
שלם  מוצר  לכדי  צבעוניות 

וצבעוני{.

איזו תלמידה היית? 

הייתי תלמידה מאוד טובה. ההורים שלי 
כל הזמן אמרו לי שהתעודה שלי משעממת 

כי כל הציונים היו גבוהים. 

איזה דמות את מעריכה?

גמילות  עם  יחד  למדן  מאוד  היה  הוא  כי  שלי,   סבא  את 
חסדים וענווה.

איך הכרת את בעלך?

חברה שלי היא בת דודה שלו

מה רצית להיות כשהיית קטנה?

רציתי להיות ביולוגית. לעבוד במעבדה של ביולוגיה. 

איזה טייפ היית רוצה לתת לבנות בכפר?

שלמרות שזה קשה שישקיעו בלימודים עכשיו. כי אחר כך 
כשמסיימים זה יותר יקר ויותר קשה.  

מבט              מקרוב

מורן
עפרוני

איילנש

ספרי לנו על עצמך.

במושב  גרה  וסרמן,  איזינגר  ציפי 
"יונתן". מורה לספרות ובשנתיים 

האחרונות גם מלמדת לבגרות 
לשלושה  אימא  בהבעה. 

ילדים וסבתא לארבעה.

מה התפקיד שלך פה 
בכפר? 

והבעה  לספרות  מורה 
את  בעיקר  )מלמדת 

העולות(.

מה את אוהבת במקצוע 
שלך?

מידע  העברת  הבנות,  עם  הקשר 
ודרכי  ערכים  העברת:  הספרות.  ואהבת 

ותפיסת  התנהגות  בחיים.,  והתבוננות  חשיבה 
עולם.

מה התחביבים שלך?

קריאה, טיולים, הצגות וסרטים ולימוד בתחומים שונים.

מה את חושבת על הכפר?

נוסף  בית  מהווה  הכפר  המקום,  את  שהקים  מי  את  מברכת 
לבנות ומקנה להם פרט לחום ותמיכה גם מערכת יציבה של 
מקצועית  להתקדמות  לבסיס  בנוסף  לחיים  והכנה  ערכים 

בחיים.

איזה תלמידה היית?

מצוינת ו"משקיענית".

איזה דמות את מעריצה?

שאני  שונות  דמויות  ישנן 
או  תכונות  בהן  מעריכה 
אחת  דמות  אין  ערכים 

להערצה.

איך הכרת את בעלך?

איתי  למד  יגאל  בעלי 
בתיכון, אך נפגשנו שוב רק 

אחרי הרבה שנים.

רוצה  היית  טיפ  איזה 
להביא לבנות הכפר?

כל  את  ולראות  לקבל  ולמדנה  למדנה! 
בו  ולהשתמש  בכפר,  כאן  לכן  שניתן  הטוב 
גם  נהדר  מקום  זהו  השונים.  בתחומים  להתקדמותכן 

ללמוד לחיות בחברה.

איחול לעם ישראל

מאחלת שיגיעו עוד עולים רבים, שיהיה שקט ובטחון ומעל הכל 
אחוות אחים, אחוות-עם. גם אם לא נראה עין בעין אותם דברים 

נדע לקבל את דעת השני ולחיות אתו כאח.

מבט              מקרוב

ציפי 
איזנגר

הבתם



מרים נמטייב ומולעלם

ליבה  י'

נועה כהן

מה היה לך הכי כייף השנה?

להיות לבד בפינת חי וצחוקים עם החברות המהממות שלי.

למי את רוצה להודות?

לעצמי ולחברותי החברות הכי טובות ביקום!

אפרת מאיר
מה היה לך הכי כייף השנה?

המסיבת פורים המטורפת שהייתה

למי את רוצה להודות?

לכל הצוות המהמם פה ולכיתה המושלמת שלי.

סלאנת יימנו

מה היה לך הכי כייף השנה?

וגם  פורים  מסיבת  את  שעשינו  בפורים  כייף  לי  היה 
ביציאת כיתה שלי.

למי את רוצה להודות?

זה  עם  בשבילנו  נמצאות  שתמיד  י"א2  של  לצוות 
שאנחנו משועממות או לומדות למבחנים ולבגרויות.

רבקה אזולאי
מה היה לך הכי כייף השנה?

היה כיף לי בנבחרת ההוקי.

למי את רוצה להודות?

לנחומה המחנכת שלי שתמיד עודדה אותי לעלות בלימודים 
ולא לוותר לעצמי, וגם למדריכות חנה, נועה דיבו ולנועה נגב.

טספה אספה 

מה היה לך הכי כייף השנה?

היה לי כייף הלימודים וגם עם חברות

למי את רוצה להודות?

לצוות

בנות הכפר מסכמות שנה

רעות דרבה  
י"א2

מה היה לך הכי כיף השנה: 

פעילות כיתתי ביער שעל-יד הפנימייה.

למי את רוצה להודות:

לצוות כיתה.

שרה סוליי י"א1
מה היה לך הכי כיף השנה:

ההוקי  והרולר.

למי את רוצה להודות:

לכל צוות י"א1 על השנה הנפלאה.

מה היה לך הכי כיף השנה:

הכול  החברות, הפעילויות, הטיולים,  
הלימודים,  הפנימייה. 

למי את רוצה להודות:

לכולם.

תהילה קיי י'

מה היה לך הכי כיף השנה:

לדעת שהצלחתי לקום בבוקר ולהיכנס ללימודים. 

למי את רוצה להודות:

לחברות.

טקלה  אילה 
י"א2

נעמי בן טוב

מה היה לך הכי כייף השנה: 

המסע 

למי את רוצה להודות: 

לכל הצוות י"א 2

מה היה לך הכי כייף השנה: 

טיול השרדות

תהילה סעדיאן י"א1

מה היה לך הכי כיף השנה:

ההפנינג לרפואת אסף יסעור, לתרום, לתת מעצמי ולראות את 
הכפר מוכן לתת מעצמו, לראות את הכיתה שלי מגובשת כדי 

לעזור לאסף.

למי את רוצה להודות:

לנחמה מור שהיא תמיד לצידי , נותנת לי כוח בנפש ובנשמה 
ומאמינה בי ואף פעם לא מתייאשת ממני. ולנועה נגב שהיא 

סבלנית אלי  ותמיד עם חיוך על הפנים, והיא אישה חמה וכפית.

מה היה לך הכי כייף השנה: הבתמנש דמלאו

המסע עם החוליות שלי.

למי את רוצה להודות:

לכל הכפר.

מרים לוי
מה היה לך הכי כיף השנה:

בעיקר הפעילויות )טבע  טרפיה, התוכניות 
של המדרכות{ וגם הלימודים ולראות את 

עצמי מתקדמת בדברים  שרציתי .

 למי את רוצה להודות:

בעיקר ליעל אריאל ולשתי המדריכות שלי 
ולכל הצוות  שתמך בי לכל השנה.

טבלט אסמרה מה היה לך הכי כיף השנה:

לקום כל בוקר בשעה 6:00 ולעשות 
ריצה מסביב למושב לאורך 50 דקות 

וללכת לחדר כושר מידי פעם בערבים 
ובבקרים.

למי את רוצה להודות:

למדריכה שלי תהל על זה שהיא לצידי 
בטוב או ברע.
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מרים לוי 

הי! קוראים לי מרים, אני בכיתה י', והגעתי לפנימייה בתחילת 
כיתה ט'. 

לפני 4 חודשים, עשיתי מעשה חמור מאוד, הכנסתי סמים לכפר.

כל חיי, הייתי בטוחה שאפשר לשלב בין שימוש בסמים לחיים 
רגילים ונורמטיביים, בלי שזה יפגע בהם. אפילו הייתי מצהירה 

בפני כולם על הדעה שלי על השימוש בסמים.

לפני ארבע חודשים  החלטתי לעשן בכפר, עשיתי את זה ללא 
יומיים  ובמשך  הרבה חשיבה על ההשלכות של המעשה שלי. 
המעשה  על  ידעו  הבנות  רוב  שבוע,  לאחר  בכפר.  עישנתי 

שעשיתי, ועדיין נשארתי אדישה לחומרת המעשה. 

הדברים התגלגלו לצוות, והצוות קרא  לי לשיחת בירור על מה 
שהיה.

בשיחת הבירור, שאלו אותי המון שאלות, ורק אז נפל לי האסימון 
על המעשה החמור שעשיתי, באותו רגע, רציתי רק להיות בבית 

ולחשוב כמו שצריך על התקופה האחרונה.

הצוות החליט שאני צריכה לנסוע הביתה לשבוע הקרוב.

עם  מתמודדת  אני  איך  מחשבות,  מלא  לי  רצו  הביתה  בדרך 
המעשה שעשיתי. לא הצלחתי להבין מה עבר לי בראש שעשיתי 
זה.  את  לעשות  לא  אותי  הזהירה  שחברה  במיוחד  כזה,  דבר 
בסמים,  יותר  נוגעת  לא  שאני  החלטה  קיבלתי  נסיעה  באותה 

וכשאני מקבלת החלטות מתוך חשיבה- אני עומדת בהן.

לאחר שבוע, קראו לי לשיחה בזמן שהבנות לא היו בכפר, והדבר 
היחיד עליו חשבתי באותה שיחה, זה איך המעשה הגיע לצוות 
ומי הלשינה עלי. לא חשבתי על המעשה עצמו ועל ההתנהלות 

הלא נכונה שלי בתוך המקרה הזה. 

רוצה  שהפנימייה  חשבתי  מהשיחה,  הבנתי  שאני  מה  לפי 
שאעבור תהליך של חודש וחצי- גג חודשיים, ואז אוכל לחזור 

לפנימייה. 

באותו חודש, הסתכלתי רק על הרע )גם כלפי הפנימייה וגם 
כלפי שאר החיים(. היה לי נורא קשה להתמודד עם המציאות 
שאין לי בית ספר, ולא הבנתי למה אני לא יכולה לחזור לכפר, 

אם החלטתי שלא אעשן יותר בכלל. 

מה  סופית  לברר  החלטתי  שינוי,  שאין  שראיתי  חודש,  לאחר 
קורה איתי והבנתי שלא עומדים להחזיר אותי לכפר.

וביקשתי  להם(,  חפרתי  )ממש  צוות  אנשי  המון  עם  דיברתי 
לחזור לכפר. 

גמילה,  מרכז  לרטורנו,  ללכת  צריכה  שאני  לי  אמר  הצוות 
ולעבור שם תהליך גמילה של שנה וחצי. 

ברטורנו,  גמילה  על  וחצי  שנה  לבזבז  לי  שמגיע  חשבתי  לא 
והחלטתי להילחם על המקום שלי בפנימייה בכל מחיר. 

באותה נקודה- לא חשבתי מה יגידו עלי כשאני אחזור למרות 
המעשה החמור שלי. 

בשביל לחזור לשגרה, שמתי לעצמי המון גבולות )אבל במינון 
ואז אפול שוב..(. החלטתי  יותר מידי קשה  לי  יהיה  נכון, שלא 
שאני פחות יוצאת בערבים, והתחלתי להתנדב בגן עם אימא 
חודש שהייתי בבאסה  )אחרי  ולאט לאט חזרתי לעצמי.  שלי, 

שאני לא עושה כלום(.

שמומחה  סוציאלי  עובד  לי  הצמיד  הכפר  תקופה,  באותה 
בטיפול בהתמכרויות בבני נוער שהיה לצידי. הייתי הולכת אליו 
מידי שבוע, והוא היה עוזר לי להגיע למסקנות שלא הצלחתי 

להגיע אליהם בעצמי.

לחיים  סמים  בין  לשלב  אפשר  שאי  הבנתי  בעזרתו  לדוגמא: 
רגילים. עוד דבר שדיברנו עליו זה נושא של ההתנהלות שלי 
בחברה- הוא אמר לי לא להתרגש ממה שאחרים חושבים עלי, 

וחיזק אותי להמשיך בדרך שלי. 

זו, עבדתי בצורה מסודרת בגן של אמא שלי.  במהלך תקופה 
כבר אז התחלתי להבין שהמעשה שעשיתי הוא אמנם מאוד 
למצב  מגיעה  הייתי  לא  קורה,  היה  לא  הוא  אם  אבל  חמור, 
ה"טוב" שאני נמצאת בו כרגע. למדתי להסתכל על הטוב בכל 

דבר, בזכות הסיטואציה שנקלעתי אליה. 

למדתי להעריך, להגיד תודה על מה שיש לי )דברים שלא הייתי 
עושה לפני כן(, וכל זה בזכות התמיכה שקיבלתי מהקשר עם 

העו"ס להתמכרויות שנפגשתי אתו.

היה  לא  אחד  שאף  שלי,  עצמית  עבודה  של  חודשיים  לאחר 
שמע  הצוות  עליהם,  מתגברת  שאני  הקשים  לדברים  מודע 
קצת ממה שאני עוברת ולשמחתי הרבה, החליט לקיים ישיבה, 

ששם יקבעו מה עושים איתי בהמשך השנה. 

שעשיתי,  מה  עם  שלמה  מאוד  הרגשתי  הישיבה,  של  ביום 
בשבילי.  טוב  שיהיה  מה  זה  שיחליטו,  שמה  לעצמי  ואמרתי 
לפנימייה,  אחזור  לא  שאני  הוא  הגדול  שהסיכוי  בתוכי  ידעתי 
אבל כיוון שהייתי שלמה עם המעשים שלי בתקופה ששהיתי 

בבית, הרגשתי טוב עם זה. 

דברים מהלב 

אמרתי את זה גם לפקידת סעד שניהלה את הישיבה.

אבל  שלי,  ההמשך  על  יגידו  מה  מתוחה  הייתי  אשקר,  לא 
החלטתי שאקבל באהבה את מה שיחליטו בשבילי. 

שמומחה  ושהעו"ס  לכפר  חוזרת  שאני  הוחלט  בישיבה 
להתמכרויות ימשיך ללוות ולחזק אותי בתהליך בזמן החופשות 
ניצחון  גדולה, תחושת  מהכפר. ממש שמחתי, הרגשתי הקלה 
וגאווה מול הורי, שהצלחתי להראות להם שאני כן  מול עצמי 

מסוגלת.

כשהגעתי הביתה, סיפרתי לחברה טובה שאני חוזרת לכפר, ואז 
התחילו לעלות בי החששות על מה שאר הבנות יגידו. זה באמת 
לא נשמע הגיוני שאחרי שאמרו שמעיפים ילדה לצמיתות, היא 
חוזרת בכל זאת לכפר. החלטתי שאני שמה דגש על הלימודים, 

ופחות יעסיקו אותי המחשבות של החברה, וכך היה.

היא שכשבן אדם  המסקנה שהגעתי אליה מכל הסיפור הזה 
רוצה, הוא מסוגל להכל, לא משנה כמה נמוך הוא נמצא. לא 
תלוי  וזה  טוב,  צד  יש  שלך,  מעשה  שבכל  הבנתי  מזה,  פחות 

בהסתכלות שלך. רק צריך לפקוח את העיניים ולבחור בטוב.
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"סוף סוף הגיע החופש, והאמת אני כבר די בלי אוויר.  היו לי כל 
כך הרבה תכניות ומחשבות, לחפש עבודה,  לחסוך כסף, לטייל 
עם חברות,  אפילו חשבתי על  להשלים קצת פערים באנגלית. 

אבל עכשיו שהחופשה בפתח, תכלס – מתחשק לי רק לשבת 
ולרבוץ, לא לעשות כלום!!! בא לי לישון איזה חודשיים ולנקות 

את הראש..."

נכון, לרוב פתחה של החופשה מגיחה אלינו בסיומה של תקופה 
משימות  מרובת  מתמשכת,  עשייה  של  ומאומצת  אינטנסיבית 
ולחצים. כאילו הגענו לנקודת הסיום אחרי ריצת מרטון באפיסת 
כוחות וכל מה שהגוף והנפש צריכים כרגע זה הרבה אוויר, מים 

ומנוחה טובה.

אז  לפני הכול, בעצם הגעתך לרגע  הזה - מגיעה לך מדליה! 

ובעמל  ביושר  זכית  בה  המדליה  את  לעצמך  שהענקת  אחרי 
רב, ניקח הרבה אוויר וננסה לארגן את תחילתה של החופשה 

שתהיה עבורך מלאה ומספקת.   

זמן שהייה ומנוחה - חופשת הקיץ מזמנת לנו מרחב להתמלא 
של  מהמחויבות  חירות  של  זמן  זהו  מצברים.  להטעין  מחדש, 
שחרור  של  נעימה  תחושה  המשימות.  האחריות,  יום,  היום 
ולשהות  לעצור  לעת,  מעת  שכזה  לזמן  זקוקים  כולנו  והרפיה. 

מבלי לעשות דבר. 

אומרים שאבי היצירתיות נולד מתוך השעמום.  רגעים אלו של 
חוסר העשייה מאפשרים לנו לחשוב, להתבונן, לפעול בכיוונים 
שלא  בתוכנו  הקיימים  אחרים  למחוזות  לנדוד  ואפילו  חדשים, 

ידענו על קיומם. למשל, שאיפות, חלומות, משאלות, רצונות.  

ונכון  שנעים  מרחב  בכל  ממנו.  תהני  הזה,  הזמן  את  לך  קחי 
עבורך, אם זה בחיק הטבע, על שפת הים, בבית או בכל מקום 

אחר שתבחרי.

זמן לשינוי – מתוך היציאה משגרת היום יום, ניתנת לך הזדמנות 
נדירה לצאת מהקופסא ולבחור עבורך את מה שבאמת מתאים 
או  חדש  תחביב  לפתח  למשל,  ליבך.  נטיית  לפי  לפעול  לך, 
ולהעמיק  להרחיב  חדשה,  בעבודה  להתנסות  קיים,  להרחיב  

"זכור תמיד כי ההחלטה שלך להצליח היא יותר חשובה מכל דבר אחר"
אברהם לינקולן

ולחקור  לגלות  שלך.  המשפחתיים  החברתיים,  הקשרים  את 
מקומות חדשים בארץ, ועוד ועוד. 

כמעט  הם  חדשים  בשינויים  להתנסות  האפשרויות  כי  נראה 
אין סופיות, למרות המשאבים המוגבלים הקיימים  ) זמן, כסף, 
גיל(.  ובכל זאת כמו בכל שינוי נתחיל בצעד קטן. לדוגמה, אם 
תוכלי  החופשה  במהלך  אופנה,  מעצבת  להיות  חלום  לך  יש 
להתנסות כמוכרת בחנות בגדים וכך לצבור ידע והבנה בתחום 

האופנה.     

זמן של סיכון )?!( לעיתים עודף הפנאי, הצורך בשחרור רגשי 
והרצון בהתנסויות חדשות מביא אתו גם מצבי סיכון. שתייה לא 
מבוקרת עד לכדי איבוד שליטה, התנסות בחומרים ממכרים, 
הסתובבות בקרב חברה בעלת השפעה שלילית או פוגענית, 

ואף סכנות הטמונות ברשת האינטרנט. 

ואמרי לא  היי קשובה לעצמך  - אמרי לא!!!  שמרי על עצמך 
כשהתחושה הפנימית שלך מאותת על מצב של אי נוחות או 

כזו שמהווה סכנה. 

חברה  על  לך  ידוע  ו/או  במצוקה  או  במשבר  חשה  את  אם 
שנתונה במצב דומה פני לקבלת תמיכה.

צוות הכפר כאן בשבילך לתת לך מענה אישי ותומך. 

טלפונים נוספים אליהם ניתן לפנות: 

שעות   24 טלפון  )מכל   1201  : נפשית  ראשונה  עזרה   – ער"ן 
ביממה( 

קוו חירום לנפגעות תקיפה מינית: 02-6730002

לסיכום, תקופת חופשת הקיץ יכולה להיות חווייתית ומספקת. 
נסי לתכנן את זמנך כך שתוכלי למלא אותה ברגעים המשלבים 
כזאת  חופשה  ומאתגרת.  שונה  עשייה  לצד  ושלווה,  מנוחה 
ואנרגיה  מחודשים  כוחות  עם  הבאה  לשנה"ל  אותך  שתביא 

חיובית.

שלך באהבה,                                                                                                                                        
נועה 

סטטוסים:

"או שאתה מנהל את היום או שהיום מנהל אותך"
ג'ים רון

"בלב ליבו של הקושי שוכנת ההזדמנות"
אלברט איינשטין

"אתה צריך לחשוב בכל מקרה, אז למה לא לחשוב בגדול?"
דונאלד טראמפ

"אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן"  
 רבי נחמן

"יש עניין שיתהפך הכל לטובה" 
 רבי נחמן

"אם ברצונך להיות נאהב, אהוב, ותדע לקבל אהבה"
בנג'מין פרנקלין

"שמונים אחוז מהצלחה הם להיות נוכח"
וודי אלן

אפילו למשש – הם חייבים להיות מורגשים בלב""את הדברים הטובים והיפים ביותר בעולם אי אפשר לראות או 
הלן קלר

"תאמין שאתה יכול ואתה כבר בחצי הדרך"
תיאודור רוזוולט

2021

החופש
להיות

נועה פורת נוימן

לוח הכפר
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גלריה

ביקור בוגרות

טיול יום שישי

ל"ג בעומר

פעילות עם
המשפחות המארחות 

כיתה יא 2
במגדל העמק 

קטיף דובדבנים

יום ירושלים

טקס יום השואה והגבורה

מימונה

החלקה על הקרח

באולינג

שבע ברכות לרעות
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