
צוות הכפר שנוכח במהלך הנופש:

אופן האירוח בכפר:

מדריך חברתי - לכל משפחה מוצמד מדריך חברתי, שמלווה אותה בפעילויות לכל אורך הנופש. יש להדגיש כי המדריך 
אינו יכול להיות לבד עם הילדים ולכן הכרחית נוכחות אחד ההורים או המלווים. 

ראש קבוצה - לכל קבוצת משפחות הלנות באותו בית יש ראש קבוצה, שאחראי על ניהול שוטף של הנופש.
מנהל נופש - אחראי על ניהול הנופש, קשר בין המשפחות לצוותי הכפר השונים, מענה למשפחות.

מרכז רפואי )מקצועי( - המאויש על ידי צוות רפואי )רופא מומחה ואחות( 24 שעות ביממה. יש לציין כי האחריות 
הרפואית המלאה על הילדים מוטלת על ההורים בלבד, והצוות הרפואי ישמח לסייע בכל שאלה ו/או מקרה חרום.

דף מידע 
נופש משפחות

משפחות יקרות,
צוות כפר נהר הירדן שמח וגאה להזמינכם לנופש המשפחות בכפר נהר הירדן, הממוקם בגליל התחתון 

בסמוך לישוב גבעת אבני. הנכם מוזמנים לנופש משפחתי מרגש, שמח, מגבש ומעצים, הכולל מפגש עם עוד 
משפחות מיוחדות כמותכן. מטרת נופש המשפחות היא יצירת חוויות חיוביות, מגבשות ומהנות לכל המשפחה. 

במהלך הנופש נוצרים מפגשים יחודיים עם קבוצות הורים וילדים המתמודדים עם מחלות דומות, אשר 
מחזקים תחושות שותפות והדדיות. מגוון הפעילויות המהנות יתקיימו לאורך כל סוף השבוע )מצ"ב תכנית 

נופש לדוגמה(.   

אנו מאחלים לכם חוויות נופש מהנה ומוצלחת ומקווים כי תפיקו את המיטב מסוף השבוע ומהזמן שלנו ביחד. 
על מנת שסוף השבוע המשותף שלנו יהיה מהנה ומוצלח כמתוכנן, ברצוננו לספק לכם מידע מקדים שיעזור 

לכם להתכונן לנופש.

לינה: בכפר ביתני מגורים חדשים ומונגשים, כאשר כל ביתן מחולק ל- 2 יחידות אירוח. 
בכל יחידת אירוח ישנם 3 חדרים משפחתיים נפרדים החולקים מרחב משותף הכולל:

פינת ישיבה
מטבחון: מקרר קטן, כיור, מתקן מים קרים וחמים

מרפסת עם ריהוט חצר
בכל חדר ארבע מיטות יחיד נפרדות, לכל מיטה ארונית צמודה, מצעים, מגבת ושמיכה לכל נופש. במידת הצורך יינתן 
לול לתינוקות בחדר השינה )על פי גיל הילדים ו/או על פי בקשה מראש(. בכל חדר שני תאי שירותים ומקלחת אחת. 

במהלך סוף השבוע לא תתקיים החלפת מצעים ומגבות ולא יתבצע ניקיון יסודי של החדרים. באחריות כל משפחה 
לדאוג לשהות נעימה בחדרים ובאזורים המשותפים.

מיזוג בחדרים: ביחידות האירוח פועלת מערכת המיזוג מרכזית, הניתנת לשליטה מנקודה אחת הממוקמת באחד 
משלושת חדרי הלינה שבתוך היחידה.

טלוויזיה ואינטרנט: לא קיימים ביחידות האירוח. אין אפשרות גלישה אלחוטית בכפר.
פנאי: ביחידות האירוח יש משחקי קופסא, ספרים ועוד.

מזון ומשקאות במהלך הנופש בכפר: הארוחות בכפר משותפות ומתקיימות בחדר האוכל המרכזי - שלוש ארוחות 
ביום: בוקר, צהריים וערב, בשעות קבועות.

לתשומת לבכם, המטבחונים בדירות הנם בחזקת "חלבי" ואין להכניס מזון לדירה. אין אפשרות בישול ביחידות האירוח 
ואין להדליק מנגל בכל שטח הכפר.

לידיעתכם – חל איסור על אחזקה ושתייה של אלכוהול בכל רחבי הכפר, למעט יין קידוש, אותו אנו מספקים.

חדר שינהסלוןבית כתום



כללי התנהגות

מפת הכפר

הורים וחניכים יקרים,
לקראת הגעת המשפחה לנופש, חשוב לזכור שהחוויה הצפויה לכם היא חוויה משפחתית 
מרתקת ומיוחדת במינה. כל אלו יוכלו להתממש אם רק נסכים על מספר כללי התנהגות 

שיעזרו לנו לשמור על ילדכם ועל הילדים האחרים בכפר. 

במהלך השהות בכפר יש להקפיד על הכללים הבאים:

יש להישמע להוראות הצוות בכפר. •
יש להדגיש כי הילדים ימצאו תחת אחריותם הבלעדית של ההורים במהלך כל הנופש. לא תתאפשר הסתובבות ילדים  •

בכפר ללא השגחת ההורים.
 אין לפגוע בשום דרך- מילולית, פיזית או נפשית באף אדם בכפר.  •

  הפרת סעיף זה תגרום להרחקה מידית מן הכפר.
 שתיית משקאות אלכוהוליים והשימוש בסמים, אסורים בתכלית האיסור. •

  השימוש בהם יגרום להרחקה מידית מן הכפר.
יש לכבד את פרטיות שאר המשפחות בכל עת.  •
 אנו ממליצים להימנע מהבאת ציוד יקר ערך לכפר. הנהלת הכפר אינה נושאת באחריות כלשהי, לרבות נזק, אובדן או   •

  גניבה לציוד זה.
 אחזקת כלי נשק או חפץ היכול לשמש או להתפרש ככלי נשק )סכין וכו'( בתחומי הכפר, אסורה בהחלט, ותביא  •

  להרחקה מידית מהכפר.  הכפר מאובטח 24 שעות ע"י שומר בשער וכן מערכת מצלמות לאבטחה ובטיחות.
יש לשמור על ציוד ורכוש הכפר, פגיעה ברכוש תחויב בתשלום. •
 הכפר מארח מגוון קהלים ואנו מבקשים להקפיד על לבוש מכבד - אין ללכת יחפים, יש להיות בלבוש מלא מחוץ  •

  למגורים בכל שעות היום. 
כל משפחה תידרש להשאיר פיקדון של תעודת זהות או רישיון נהיגה עד לבדיקת החדר בצאתכם עם סיום הנופש. •
 חובה ובאחריות המשפחה להביא את כל התרופות בהן משתמשים ילדכם ושאר בני המשפחה, לרבות ריטלין וכל ציוד  •

  עזר רפואי הנמצא בשימוש יום יומי. 
 בנוסף, הנהלת הכפר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפות המשפחה בכל עת, בצורה מידית וללא  •

  התרעה מוקדמת וזאת במקרה של הפרה בוטה וחמורה של אחד מחוקי המדינה ו/ או חוקי הכפר.



תכנית נופש לדוגמה*
*התכנית משתנה ומותאמת לנופש, לעונות השנה ולשעות כניסת ויציאת השבת

יום חמישי - הגעה קליטה 
18:30-16:00 קבלת פנים + צ'ק אין

20:00-18:30 ארוחת ערב + הצגת צוות והרקדה + שיחת פתיחה
20:45-20:00 מפגש היכרות קבוצתי 

21:00-20:45 הסבר על יום הפעילות למחרת 

יום שישי - פעילות מתחמים
09:00-08:00 ארוחת בוקר + משחקיות 

10:30-09:00 סדנה לאימהות 
15:30-09:00 פעילות במתחמי הכפר - פארק אתגרי, פינת חי, יצירה ואמנות, הכנת חלות, עפיפונים, ועוד ועוד...

13:30-12:30 ארוחת צהריים
17:00-15:30 התארגנות לשבת + קפה ועוגה

         16:04 כניסת שבת והדלקת נרות למעוניינים )בהתאם לזמני כניסת השבת(
18:00-17:00 פעילות קבלת שבת

18:15-18:00 קידוש למעוניינים
20:15-18:15 ארוחת ערב חגיגית

23:00-20:15 זמן משפחות בחדרים

יום שבת - פרידה
10:00-08:30 ארוחת בוקר

11:30-10:00 פעילות משפחות / סדנה לאבות
11:45-11:30 הפסקה

12:45-11:45 פעילות משפחות - פינת חי, משחקי ספורט, בינגו ועוד..
13:00-12:45 הפסקה + משחקייה

14:00-13:00 ארוחת צהריים
15:00-14:00 מנוחה/ "שעת סיפור" בספרייה / קפה ועוגה

16:00-15:00 פעילות סיכום בקבוצות 
17:00-16:00 הבדלה למעוניינים

17:45-17:00 התארגנות וצידה לדרך
18:30-17:45 פרידה

)בהתאם לזמני יציאת השבת(

מצפים לבואכם
צוות כפר נהר הירדן

חוגגים את החיים

במהלך ימי הנופש יפעל 
בכפר חדר מצב בטלפון

04-6608999 


