כפר נהר הירדן – דף עובדות
החזון

נעורים ,סיסטיק פיברוזיס ,סרטן ,שיתוק מוחין,

החיוביים והנעימים של החיים .החניך לומד להצליח

תלסמיה ,תסמונות נדירות ועוד.

וליהנות מכך.


לקיים במדינת ישראל ,כפר נופש ייחודי המעניק

אפשרויות הנופש בכפר

לילדים מכל המגזרים ,בגיל  9-81המתמודדים עם
מחלות מסכנות חיים ,מחלות כרוניות וכן לילדים
עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים – נופש חווייתי,
מרגש ובטוח המותאם להם .הכפר פועל כל ימות
השנה על ידי צוות הדרכה מקצועי וגיבוי רפואי
מלא ,וזאת ללא עלות לילדים ומשפחותיהם .

המטרה
להעשיר את חייהם של ילדים אלה על ידי חוויות
נופש בלתי נשכחות ,מסעירות ובטוחות.

הקמה

גיבוש חברתי – אנו מאמינים בחשיבות היחסים
הנוצרים בין החניכים לבין עצמם ובין החניכים

שבוע נופש לילדים עצמאיים ,המתמודדים עם

לצוות .זיכרונותיהם המרשימים ביותר ממחזור

מחלות ממושכות או מחלות מסכנות חיים ,בקיץ

הנופש יהיו קשורים בדרך כלל לחוויית הקשר עם

ובחופשות בית הספר.

ילדים אחרים או עם מדריך חברתי .השיתוף בין

סופי שבוע למשפחות – עבור ילדים חולים עם

החניכים הוא תהליך נפשי-רגשי עמוק ביותר,

משפחותיהם .מיועדים לילדים בני  ,81-5הזקוקים

המאפשר לחניכים להסיר מחסומים ולהתחזק.

לסיוע צמוד ולבני משפחותיהם (הורים ואחים

בזכות מגוון הרקעים התרבותיים ,הדתיים,

קטינים) .בנופש פעילויות וסדנאות ,קבוצות תמיכה

הגיאוגרפיים והבדלי הגיל של החניכים ,מתעצמת

להורים ,שיתוף במידע רפואי חשוב ,הנאה וגיבוש.

חוויית הגיבוש ביתר שאת .החניכים מבינים כי

מחזורי נופש למסגרות חינוך מיוחד של משרד

למרות ההבדלים יש לבני אדם הרבה מן המשותף,

החינוך  -מתקיימים במהלך שנת הלימודים

ונרקמות חברויות אמיצות.

כפר נהר הירדן נפתח באוגוסט  ,1188הוגי הרעיון

ונמשכים  6-8ימים ,בליווי צוות המסגרת של

והכוח המניע של הקמת הכפר היו מורי ומרילין

הילדים .החוויה בכפר מאפשרת לתלמידים

הגילוי היא אבן דרך חשובה בדרך להנאה

גרנט ז"ל ,אשר ליוו את תהליך הקמת הכפר עד

הזדמנות לצמיחה והתנסות באווירה תומכת,

המושלמת .אנו שוקדים על חידושים לחניכים בכל

פתיחתו יחד עם חברי העמותה בהובלת יו"ר

בטוחה ומכילה מחוץ לסביבה המוכרת ,ולצוותים

התחומים .כל חניך יגלה בכפר משהו חדש .עולמות

העמותה השחקן חיים טופול

החינוכיים הזדמנות להכיר את תלמידיהם מחוץ

התוכן שלנו הם חווייתיים ורגשיים ,ואינם דורשים

הכפר

לכיתה ולגלות את הכוחות הגלומים בהם.

מאמץ אינטלקטואלי.

הכפר משתרע על שטח של  151דונם ,בגליל

ה"אני מאמין" שלנו

התנדבות

התחתון ,סמוך לגבעת אבני .לרשות הנופשים

"אני לא חולה – יש לי מחלה".

המתנדבים הם לב-לבו של הכפר .מדי שנה פועלים

עומדים ארבעה בתי מגורים ,שבהם  46מיטות.

החוויה בכפר מבוססת על אהבה ,כבוד ובטיחות.

בכפר כ 8,111-מתנדבים בתחומים רבים כגון:

בכפר מתקני נופש ופעילות רבים כגון :קיר טיפוס,

מטרותינו הן:

צוותים רפואיים ,מדריכים ,מפעילי סדנאות ועוד –

אומגה ,סולם חבלים ,רכיבה על סוסים וכרכרות,



להעניק לילדים ובני נוער המתמודדים עם



הזדמנות לגלות עולמות תוכן חדשים – חוויית

שמאפשרים את פעילות הכפר .ההתנדבות בכפר

סדנאות אמנות ויצירה ,בישול ,מוזיקה ותיאטרון,

מחלות קשות מקום שבו יוכלו להיות שוב

היא מהתופעות היפות במדינת ישראל; ניתן למצוא

מתחם חץ וקשת ,עפיפוניה ,בריכת שחייה ,אולם

ילדים ,וליצור עבורם חוויות ילדות נורמליות.

בכפר מתנדבים מכל הגילאים ,המגזרים והעדות

למזער את הנזק הרגשי והפיזי הנגרם על ידי

ומכל רחבי הארץ .וזאת לצד קבוצת המתנדבים בני

המחלה וייסורי הטיפול.

שנת שרות ושרות לאומי שמלווים את הנופשים

לתת תקווה ולסייע לילדים לשכוח את

במהלך כל השנה כצוות קבוע.

מחלתם ,ולו רק לזמן קצר.

תקציב

ללמד ילדים להתמודד טוב יותר עם אתגרי

אנו נאמנים למשנתו של מייסד הרשת פול ניומן,

הכפר שייך לרשת הבין-לאומית של כפרי נופש

היום-יום וכיצד לבנות מהם תחושת ערך

הקובעת כי לעולם לא יידרש מילד או ממשפחתו

" ,,"SeriousFun Children's Networkשהקים

עצמי.

תשלום עבור השהייה בכפר .פעילותנו מתקיימת

לעודד פיתוח חוסן רגשי וגישה חיובית כדי

על בסיס של תרומות בזכות נדיבות לבם של

להתמודד עם ההווה ועם העתיד המורכבים.

תורמים פרטיים ,תאגידים וקרנות בארץ ובחו"ל.

ספורט ,פינת חי וסדנת אימון כלבים ,ערבי בידור,



קומזיץ ומסיבות .כל המתקנים והמבנים מונגשים
באופן מלא .הילדים לנים בבתים עם מדריכיהם,



ומקבלים את הטיפול הרפואי הדרוש.

הרשת הבין-לאומית



השחקן פול ניומן בארצות הברית בשנת .8991



ההשפעה על הילד
רבות העדויות של ילדים והוריהם כיצד הכפר שינה
את חייהם .הילדים הנופשים מבלים בכפר ללא



הוריהם ,לראשונה מאז התגלתה מחלתם ,וזוכים
בחוויה מיוחדת .גם הוריהם זוכים למנוחה הנחוצה
להם .מחקר שנערך באוניברסיטת  Yaleהוכיח ,כי
 18%מהילדים החולים ששהו בכפרי הרשת,
שיפרו את כישוריהם החברתיים ,וביטחונם העצמי

טוב יותר לטיפולים הרפואיים לאורך זמן.

כיף והנאה – אנו מזמינים את הילד "לצלול" לתוך

יו"ר העמותה :מר חיים טופול; מנכ"ל העמותה :מר

חוויה עמוקה של הנאות ,שעשוע ,צחוק וחברות –

יובל חלמיש

כל הדברים היפים של החיים.

מספר ילדים נופשים

החניך משתלב באווירת הכפר מהרגע הראשון

בכל שנה אנו מארחים בממוצע  8,111ילדים.

לבואו לכפר ועד עזיבתו .גם כשהוא משתף אחרים

בכפר מתקיימים כ 61 -מחזורי נופש בשנה.

בחוויות קשות על מחלתו ,יהיה זה בתוך אווירת

ורמת העצמאות שלהם עלו .בעקיפין נודעה לכך
השפעה על המערכת החיסונית שלהם ,שמגיבה

דרכים למימוש הרעיון

הנהלת הכפר

הכיף .הילד ומוצא אצלנו אוזן קשבת ולב חם ומבין.


צור קשר :כפר נהר הירדן ,ת"ד  407גבעת

חוויית הצלחה – עבור החניכים שלנו ,המשפט

אבני ,מיקוד  1522700אתרwww.jrv.org.il :

"עשיתי את זה" מקושר לרוב לחוויות של מורכבות

טל  04-6608999:פקס 04-6608986 :דוא"ל:

בכפר נופשים ילדים המתמודדים עם

טיפול רפואי .בכפר זוכים החניכים לחוות הצלחות.

מחלות אלה :אסטמה קשה ,אפילפסיה,

הצעד הראשון לקראת ההצלחה הוא באתגר מתוך

דיסאוטונומיה משפחתית ,המופיליה ,הפרעות

בחירה ,המזמין אותו להשקיע מאמץ כדי להצליח.

נוירולוגיות ושריריות ,מושתלי כבד וריאה ,מחלות

כל הצלחה היא הישג ועם זאת ,חשיבות יתר נודעת

כליה ,מחלות לב וכלי דם ,מחלות מעי ,מחלות

גם לתהליך .עבור הילד הוא צעד גדול קדימה,

ראומטיות ,נפגעי טראומה ומחלות נפש ,סוכרת

והבנה כי יכולותיו הפנימיות טובות גם בצדדים

mail@jrv.org.il

