ב“ה

פרידה מאסנת

חדשות הכפר

ני כותב את השורות הללו לאחר שחזרנו
מביקור בביתה של אסנת )אסגד( ברוק
ז"ל בצפת ,בוגרת שכבת לביא ,ביום השלושים
לפטירתה.
הבית פשוט ונעים .ישבנו בסלון עם אימה
של אסנת ועוד כמה קרובות משפחה .קצת
שתקנו ,בעיקר הקשבנו .אסנת היתה הילדה
השניה בבית ,ואחריה נולדו עוד שני בנים .כבר
מגיל שש בלטה בעזרה שלה .מספרים עליה
שהיתה כמו אמא לאחיה ,ובמיוחד לקטן
שבהם שהיום הוא כבן .14
אסנת בחרה לשירת בצבא כמש"קית ת"ש ,וכך יכלה לסייע לחיילים שונים.
גם בעת שירותה הצבאי ,השתדלה לחזור מידי יום הביתה ,מכיוון שהיתה
קשורה למשפחה ורצתה לעזור בבית  -בקניות ובכל מה שצריך.
לאחר השחרור עבדה אסנת בעבודות שונות בצפת ,וחסכה כסף על מנת
ללמוד מקצוע.
שמענו בבית גם על הצניעות שלה .אסנת העדיפה להיות שקטה ,לא בולטת.
היתה מחפשת את צד הזכות ,הצד החיובי ,במעשיו של כל אדם ,ולא שופטת
לרעה.
העדיפה להישאר לעזור בבית ,ופחות לצאת לבילויים .לאחרונה התחזקה
בשמירת מצוות ובאמונה ,ואפילו שיחת הטלפון האחרונה שעשתה ,היה
לרבנית ממנה היתה לומדת במדרשה.

• אולג שפירא הוא עוד לא בוגר של הכפר ,כי
הוא עדיין גר בו ואפילו עוד לא התחיל ללמוד
בתיכון ,אבל מבחינה אחת חשובה הוא בהחלט
בוגר :אולג ,תושב בית ביאנקה  -תוכנית המאה,
חגג את בר המצווה שלו! אירועי בר המצווה -
מהעלייה והקריאה בתורה ועד למסיבה החגיגית,
התקיימו בכפר בקיץ האחרון .תושבי הכפר ונציגי
החניכים לקחו חלק .אולג ,שהגיע לכפר בערך
בגיל חמש ,הוא אחד מעמודי התווך של הכפר,
וודאי רבים מכם זוכרים אותו.

א

בקיץ האחרון ,אסנת טבעה בכנרת .יהיה זכרה ברוך.

כנסי בוגרים

מ

תגעגעים לחברים משהשכבה? רוצים לשחזר את הימים ההם? צוות
הבוגרים ישמח לעזור בתכנון וביצוע של מפגשים .במהלך השנה,
חשבנו לנסות לערוך מפגשים של שלוש שכבות בכל פעם  -כי הרי הייתם
חברים גם של מי שלמדו שנה מעליכם ,ויש לכם זכרונות גם ממי שלמדו
שנה מתחתיכם .המפגש המתוכנן הראשון יהיה )כנראה( של שכבות לביא-
יחד-נעם .פנו אלינו כדי לקדם מפגש של השכבה שלכם  -בכפר או במקום
אחר.

תשרי תשע“ב אוקטובר 2011

ד"ש מחיים פרי

ח

• כנס "מרחביה" השלישי התקיים לפני מספר
חודשים בשפיים .הכנס ,שמפגיש את כלל
כפרי הנוער הפועלים לפי מתווה "דרך כפר"
שצמח בימין אורד ,עמד בסימן "בין תיקון הלב
לתיקון עולם" .המחנכים ואנשי הצוות האחרים
מהכפרים השונים התלבטו בשאלות כמו  -מה
קודם למה ,התמודדות פנימית עם עולמו של
החניך ,או יציאה החוצה לסיוע לעולם שבחוץ?
מאיזה גיל חניך יכול לצאת ולתרום לסביבתו?
היו מעגליו לימוד ,שיחה של חיים פרי ,ובסיום -

א

יים פרי שולח לכולכם
דרישת שלום חמה,
ומברך אתכם בברכת שנה
טובה ומתוקה כדבש .אתם
יודעים שהוא תמיד חושב
עליכם ושמח לשמוע מכם,
ואתם יודעים איך למצוא אותו
ולהחזיר לו ברכה.

כפר הנוער ימין אורד
מאחל לבוגריו
שנה טובה!

בוגרים יקרים שלום

כ

פי שידוע לרבים מכם ,אחרי שנים משמעותיות של הובלת צוות הבוגרים,
אורית הרץ סיימה את תפקידה כרכזת הבוגרים .אין מלים לתאר את
ההשקעה שלה ,ואת מגוון הפעילויות שעשתה למען הבוגרים ,אז בשמכם אנו
רוצים לומר לה תודה .הבעיה היחידה היא ,שהיא השאירה לנו רף גבוה לעמוד
בו...

אז ,מי הצוות החדש של הבוגרים?
מי שסיים ללמוד בכפר בעשר השנים האחרונות ,מכיר מן הסתם את איתי כהן.
איתי היה מדריך בשכבת "השחר" )סיימו בשנת  ,(2005ולאחר מכן מלא מספר
תפקידים נוספים בכפר ,האחרון שבהם מנהל ההדרכה .תקופת שליחות של
שנתיים מילא איתי בכפר הנוער מרחבים  -נווה עמיאל .לפני כשנה הוא חזר
לכפר לתפקידי ניהול שונים ,והיום משמש ,בין השאר ,כרכז הבוגרים.
איתי נשוי לחן ,אב לאחיה ישר ) (9יונתן אליה ) (6תמר ) ,(4ומתגורר במורשת
שבגליל .למד ניהול ותיאום קהילתי ,ומסיים השנה לימודי יעוץ ארגוני במכון
אדלר .פלאפון .0503138075 :מייל etay@yemiorde.co.il :וגם כדאי לחפש
)ולמצוא( בפייסבוק :איתי כהן.

תודה!

מוריה שטיין היתה בשנים האחרונות העובדת הסוציאלית של צוות הבוגרים .כיום
היא בחופשת לידה )מזל טוב  -לבן קוראים שקד( ,ממנה תחזור מוריה בהמשך.

מרנו בעבר ונאמר שוב :תודה לבוגרים הרבים שבאו
לעזור בימי השריפה ,וגם אחריה ,שמתקשרים
לשאול מה שלומנו ,ובאים לראות האם הזולה החביבה
עליהם נשרפה או שרדה.

אלון אופן הוא עובד סוציאלי חדש של מחלקת הבוגרים .אלון ,שמתגורר בכפר
עם אשתו הדר ,שימש בעבר כעובד סוציאלי בפנימיית 'יובלים' בכפר סבא
ובמרכז לבריאות הנפש 'שלוותה' .בנוסף ,עסק בחינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי
במסגרות שונות .במסגרת תפקידו ,אלון עוזר לבוגרים במגוון תחומים :מעזרה
נפשית  -רגשית לזקוקים לכך ,ועד לבעיות המצריכות תיווך והכוונה לגורמים
אחרים )צה"ל ,מוסדות להשכלה גבוהה ,מלגות ועוד( .בהזדמנות זו ,אנו מזמינים
אתכם הבוגרים ,לפנות אלינו בכל עניין שעולה בדעתכם )טוב יותר וטוב פחות(
 נשתדל לעמוד לשרותכם .הטלפון של אלון במשרד הוא 04-8148151/13ובנייד .050-3138089

הקשב המפקד

ד

ור חדש של לוחמים ומפקדים התגייס לצה"ל .עם גיוס חודש
אוגוסט ,רבים מבוגרים שכבת עמישב החלו את דרכם בשירות
העם והארץ .חניכי הכפר נשלחו למחוא כפיים בהשבעות ראשונות
בצנחנים )כולל סיירת( ובכפיר ,ובהמשך אנו מצפים לגבעתי ועוד.
מחכים לגל גיוס נוסף במרץ .למעלה מעשרים חניכי עמישב החליטו
להקדיש שנה נוספת להכנה ,והם לומדים במכינות השונות  -ממכינת
ימין אורד שבחצור ועד למכינה בבית שאן ,ממכינת תמיר שבקצרין
ועד למשכיות ועין פרת .מצפים מכם לגדולות!
חיים עם אולג בבר המצווה שלו בכפר

בשנה האחרונה יעקב חיון היה מדריך בית הבוגרים.
השנה החליף אותו מאיר צרי .מאיר היה עוזרו של חיים פרי וגם מדריך בכפר,
והשנה ,לצד תפקידו בצוות הבוגרים ,מכהן גם כרב הכפר .אז ,אם אתם מתכוונים
להגיע לשבת ,חג או סתם באמצע השבוע ,תתאמו בבקשה מראש0503138101 :
או במייל meir@yeminorde.co.il
משרדי הבוגרים נשרפו להם בשריפה הידועה .המיקום החדש שלהם הוא במבנה
המשרדים שמול הטלפון הציבורי  -מיד אחרי בית האמנויות ,בחדרים משמאל
לתיבות הדואר של הצוות .ברוכים הבאים!

בטכס סיום קורס מכי“ם אגומס
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בוגרים יקרים !

ב"ה ,ערב ראש השנה תשע"ב

ל

ר

אשית אשאל לשלומכם ,ולשלום משפחותיכם .כולי תקווה
שאתם מרגישים טוב ומצליחים במשימות החיים .השנה
החדשה בפתח וזו הזדמנות לשתף אתכם בנעשה בכפר ולאחל
לכם שנה טובה.
כידוע ,סיימנו שנה רצופה באירועים ובמיוחד באירוע שהשפיע על
כל השנה וכנראה ישפיע גם על השנים הבאות" .שריפה אחים
שריפה" .ב"ה הצלחנו להשתקם מהאירוע הטראומטי .בחרנו
לראות בסיטואציה קשה זו הזדמנות ואכן הייתה זו הזדמנות
מיוחדת להיפגש עם החברה הישראלית במימד הטוב שלה ,עם
ישראל פתח את ליבו .זאת היית הזדמנות לראות את הבוגרים
שלנו "נוחתים" בכפר ומסייעים לנו עוד לפני תום השריפה ,וכמובן
גם בהמשך .הסיוע הפיזי והמנטאלי שאותו קיבלנו מהבוגרים
השפיע לטובה על כל חניכי הכפר ,וכמובן ,שחיזק אותנו בדרכנו
החינוכית .בינתיים ,בנינו שכונה זמנית לצוות ועסקנו בשיקום שלב
א' של הכפר.
בימים אלה אנו בשלבי סיום תכנון שלב בינוי הקבע ,החלטנו לנצל
מצב זה ולתכנן תוכנית אב של הכפר.
ואכן בעזרת ידידנו בארץ ובעולם ,אנו יוצאים לבינוי שיכלול פיתוח
כבישים ועוד.
אתם מוזמנים לראות במו עינכם את הפלא.
אצלנו בכפר גם בזמן חופשת הקיץ המשכנו ברוח החינוכית
הייחודית שלנו ,והשתדלנו להניף דגלים ,ולטעון שחינוך משנה
חברה .פעילויות הקיץ המגוונות שפעלו בכפר ביולי ואוגוסט
מוכיחות טענה זו.
פתחנו את הקיץ בקייטנת ככ"ה " -כגר וכאזרח הארץ" ,חניכינו
הדריכו את ילדי הפליטים  -עובדים זרים ,שלומדים בבית הספר
ביאליק רוגוזין התל אביבי .כמו כן ,פרויקט "קמינגס" התקיים
בתקופה זו ,התלמידים עברו מסע משותף עם קבוצת בני נוער
אפרו-אמריקאים מארצות הברית .אין ספק שמפגש משמועתי
זה הציג את הפנים היפות של מדינת ישראל .ישנם תלמידים
שלנו שהיו בארה"ב בתוכניות משותפות של נוער מהארץ ומחו"ל.
תלמידים נוספים השתתפו בפרויקט "מסע" ,שמפגיש נוער
מהארץ ומחו"ל בתוכנית מסע של שלושה שבועות בארץ.
השנה השתתפו כארבעים חניכים מהכפר בSummer School-
בירושלים ,תוכנית מיוחדת המופעלת על ידי מתנדבים מהישיבה-
אוניברסיטה )מתנדבים מארה"ב( .בתקופה זו חניכנו השתדלו

בדרך לתואר ולחיים
ומדים באוניברסיטה? במכללה? לימין אורד יש מלגת
לימודים בשבילכם .טפסים נמצאים באתר הכפר תחת
הסעיף "מלגות לימודים" בחלק של הבוגרים באתר.
הינה קישורhttp://www.yeminorde.co.il/1929/1590 :

לדבר רק באנגלית ,ועברו חוויות מיוחדות.
מיד אחרי ט' באב החלה קייטנת "אחים" בכפר .מדובר בשבוע של
נופש לנערים ונערות מוגבלים פיסית ,שבאים ליהנות בכפר .בזמן
זה המשפחות שלהם קיבלו מעט זמן לעצמם .מדובר באוכלוסייה
שזקוקה לסיוע של  24שעות ביממה .בפרויקט זה השתתפו
חניכים מקבוצת הלל ,ברזיל ושאר חניכי הכפר ,תלמידנו ימשיכו
ללוות את ה"אחים" במסגרת "תיקון עולם" במהלך השנה.
בתחום הלימודים אנחנו ממשיכים לחדש .חשוב לנו שחניכי הכפר
יצאו מוכנים למשימות החיים ולכן אנו הוספנו מגמות ומקצועות
נוספים בביה"ס.
השנה נפתחה מגמת תקשורת ,ומגמת רובוטיקה .ישנו מסלול
חדש שנקרא "הזנק לתעשייה" מסלול שמתמקד בצד הטכנולוגי,
אנו עושים מאמצים להפוך את ביה"ס למוביל בתחום זה.
השנה התחלף צוות גדול של מחנכים ,והצטרפו אלינו מחנכים
מחויבים עם ניסיון ,נאחל להם קליטה מוצלחת בכפר .אני מזמין
את בוגרי הכפר שרואים עצמם מתאימים לעבודת החינוך לפנות
אלינו.
עם ישראל עובר תקופה מיוחדת מבית ומחוץ ,בבית אנו מגלים
שלאזרח הפשוט יש כוח והוא יכול להשפיע ולשנות ) ,העם רוצה
צדק חברתי ( ומחוץ  -מצבנו הביטחוני הרעוע .בכפר אנו מדברים
רבות על כך שכל אחד מחניכינו יכול להשפיע ולעצב את הסביבה
שממנה הוא בה ,ושחינוך משנה חברה.
אני מאחל לכולנו שנה בה נרגיש שאנו באמת משנים את החברה,
שנה של צמיחה ורק טוב.
בידידות
בני פישר – מנהל הכפר

יש שם גם טופס פרטים אישיים למלא ,וגם רשימה של
מסמכים שצריך לצרף .מי שמעוניין ,מתבקש לקבוע פגישה
לא אחרי ה ,15/11-עם אלון העובד הסוציאלי של צוות
הבוגרים  .050 3138089לפגישה צריך להביא את טופס
הפרטים האישיים והמסמכים שברשימה .קבלת המלגה
מותנית בפגישה שכזו ,בהשתתפות ביום הבוגר ) (3.1.2012וכן
בהתנדבות לטובת הכפר.
תאמינו או לא ,גם מחוץ לימין אורד יש מי שעוזר.
כמה דוגמאות:
• פרויקט ”אחד על אחד“  -מסלול ייחודי לשיפור בגרויות,
יעוץ לימודי והכוונה אישית ליוצאי הקהילה האתיופית.
לפרטים נוספים ניתן לפנות  http://www.121.org.ilאו לרוני
מוהר מגדן amuta@121.org.il 052-2649021
• פרויקט תל"מ  -תעסוקה ,לימודים ומגורים בקיבוצים
לצעירים יוצאי אתיופיה,לאחר שרות צבאי או לאומי  -השלמת
בגרויות ,פעילויות העשרה ,עבודה ומגורים.
לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר תל"מ באינטרנט.
• ארגון פעמונים מסייע למשפחות המצויות בבעיות כלכליות
באמצעות ליווי מקצועי  -פיננסי ,המסייע למשפחה לאזן את
תקציבה ,ולעלות על דרך המלך .במקביל ,דואג הארגון לסייע
בצמצום והסדרת חובות ובפתרון בעיות כלכליות סבוכות.
פעמונים מטפל ותומך כיום באלפי משפחות מכל רחבי הארץ,
על ידי מאות מתנדבים שהוכשרו באופן מקצועי על ידי הארגון.
כדאי לפנות כדי ללמוד איך מנהלים משק בית בצורה נבונה!
אתר הארגוןhttp://www.paamonim.org :

עוד ישמע בימין אורד

א

וגוסט .חודש אב .הכפר עדיין שקט – רוב החניכים
בבית ,אוספים כוחות לקראת שנת הלימודים
המתקרבת .אך האם הכפר שקט? אם תתקרבו למצפה,
תשמעו קול של שירה "קול ששון וקול שמחה ,קול חתן וקול
כלה".
ימין אורד מתייחדת בכך שהיא לא רק בית ספר ,שנגמר עם
סיום כיתה י"ב .דוד פלדמן ,בוגר שכבת מגן ) ,(2002בחר
לערוך את חתונתו עם מירי דווקא בימין אורד .תסכימו איתו
שהמצפה הוא אחד המקומות הרומנטיים ביותר לחופה,
ויחד עם אורחיו וחניכים מהכפר ,היתה פה חתונה שאי
אפשר לשכוח.
במכתב ששלח לכפר לאחר החתונה הוא כתב )בין
השאר(:
בשנים שהעברתי בכפר ,דיברו איתנו רבות על כך
ש"ימין אורד" זה לא עוד כפר נוער ,לא פנימייה אלא
בית ומשפחה! החניכים והבוגרים ,ביום המאושר בחיינו,
קיבלו לכך הוכחה מוחשית נוספת! במשך שנות חיי
הבוגרים לא שמעתי על מוסד חינוכי בארץ ובעולם
שדואג לתמוך בבוגרים שלו גם אחרי שנים רבות אחרי
סיום הלימודים .אנחנו מודים לבורא עולם על שנפלה
בידינו הזכות להיות חלק ממשפחה הגדולה הזאת
ששמה "ימין אורד"!
אנו בימין אורד תמיד שמחים להיות חלק מהחיים של בוגרי
הכפר – ותמיד מעריכים הזמנות לחתונות )רעבים ,אתם
יודעים( .לא חייבים לערוך את החתונה דווקא בכפר ,אבל
אפשר לחשוב גם על "שבע ברכות" – ארוחה חגיגית באחד
מימי השבוע לאחר החתונה ,למשל .בשמחות!

• ”עולים ביחד“  -באנדלי וונדלי  -מנהיגות ומצוינות בתעסוקה
לאקדמאים יוצאי אתיופיה  -מציאת מקומות עבודה ,תוכניות
העשרה ,שיפור אנגלית.
לפרטים www.olim-beyahad.org.il -
למידע על מלגות נוספות ,אפשר לפנות לצוות הבוגרים.

משלחות בוגרים לחו“ל

ב
חניכי הכפר עם ילדי קייטנת ככ“ה
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המשך למסורת שלנו לפתוח אפשרויות והזדמנויות בפני
הבוגרים ,אנו מזמינים אתכם להצטרף להדרכה בקייטנת
קיץ בארה“ב.
בוגרים רבים כבר הדריכו בקייטנת רמפו ,וכעת זוהי ההזדמנות
שלכם.
מדובר בחודשים יוני-יולי-אוגוסט  .2012הקייטנה היא לילדים

בעלי קשיים התנהגותיים ולימודיים ,ומאפשרת למדריכים חוויה
יוצאת דופן ושיעור לחיים.
ההדרכה היא בעיקרה התנדבותית .המדריכים יקבלו שכר סימלי,
כרטיס טיסה וגם ויזה לארה“ב ,למשך תקופת העבודה .אפשר
להאריך את הויזה לשלשה שבועות של טיול.
המעוניינים מוזמנים לפנות למחלקת הבוגרים:
מאיר  050-3138101עד לתאריך .10/1/2012
בוגרים מתאימים יעברו מיון על ידי הכפר וגורמים נוספים.
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