נופש ייחודי

כיף והנאה
חוויית שמחה
משנה חיים

לתלמידי החינוך המיוחד

צמיחה
העצמה אישית

וחברתית

גיבוש
יצירת קשרים

חדשים

אתגר
גילוי עולמות תוכן
ופיתוח מיומנויות

כפר נהר הירדן ,השוכן בלב הנוף המרהיב של הגליל התחתון,
מעמיד לרשות תלמידי החינוך המיוחד נופש מהנה בסביבה
תומכת ,מעצימה ומגבשת.

כפר נהר הירדן – לחגוג את החיים

החופש להיות מאושר

כפר נהר הירדן מספק חוויית נופש ,הנאה והעצמה לילדים בגילאי  9עד
 ,21המתמודדים עם מחלות כרוניות ,וכן לתלמידי החינוך המיוחד.
הכפר ,הממוקם בסמוך למחלף גולני ,נבנה באופן ייחודי ומותאם
במלואו לילדים ,בלב אזור ירוק ,שקט ופורח .הכפר הוא חלק מהרשת
הבין-לאומית של כפרי נופש לילדים המתמודדים עם מחלות כרוניות
 ,SeriousFun Children's Networkשהקים פול ניומן בשנת 1988בארצות הברית.
הכפר הוא עמותה ללא מטרות רווח ,שבראשה עומד מר חיים טופול.

שלל המתקנים והפעילויות בכפר מותאמים לתלמידים וכוללים:
• בריכת שחייה מחוממת ומקורה
• פארק אתגרי ,הכולל קיר טיפוס ,סולמות תלויים ,אומגה באורך
 150מטרים ועוד
• מגוון סדנאות :תיאטרון ,יצירה ואמנות ,מוזיקה ,נגרות ,קרמיקה,
בישול ,חץ וקשת ,ג'אגלינג ועוד
• רכיבה על סוסים
• מתחם קמפינג
• עפיפוניה
• פינת חי
• אולם ספורט מאובזר וממוזג
• מדשאות רחבות ידיים ופינות ישיבה מוצלות
• תיאטרון חדיש ונגיש עם  300מקומות ישיבה
• חדר אוכל מרווח
• ערבי כישרונות צעירים ,מסיבות ,קרנבלים ועוד...

נופש מחוץ למסגרת לתלמידי החינוך המיוחד

כפר נהר הירדן ,בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ,מארח את מסגרות
החינוך המיוחד לחוויה ייחודית ,מעצבת ומעשירה.
הנופשים מתקיימים בכפר במהלך שנת הלימודים ונמשכים  4-3ימים
הכוללים לינה .כל מחזור נופש מיועד ל 64-תלמידים בליווי צוות
המסגרת.
הפעילות בכפר מתאימה למסגרות אלה:
»»פיגור קל
»»אוטיסטים בתפקוד גבוה
»»לקויות למידה–רב בעייתי
»»הפרעות התנהגות
»»הפרעות נפשיות
»»בתי הספר במחלקות האשפוז בבתי החולים
»»פנימיות טיפוליות ופוסט-אשפוזיות
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"זה לא המשחקים .זה הילדים ששיחקתי
איתם וקיבלו אותי כמו שאני".
עופרי ,בת .9

צוות הכפר – אתגר והעצמה

צוות ההדרכה של הכפר בשיתוף צוות המסגרת נערך להעניק
לתלמידים חוויית שהות מרגשת ,מגבשת ומותאמת לכל
מסגרת והמאפיינים המייחדים אותה .החוויה הייחודית בכפר
תאפשר לצוות המקצועי לראות את התלמידים בסיטואציות
והתנסויות חדשות ולגלות את הכוחות הגלומים בהם.
החוויה בכפר מאפשרת לתלמידים הזדמנות לצמיחה
והתנסות באווירה תומכת ,בטוחה ומכילה מחוץ לסביבה
המוכרת ולשגרת היום-יום.
בכפר מרפאה הערוכה להעניק טיפול רפואי לאורך
כל מחזור הנופש.
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