
צוות הכפר: 
במהלך הנופש יהיו נוכחים בכפר:

תנאי לינה וכלכלה:

צוות מדריכים חברתיים - יחס החניכה בכפר הוא מדריך חברתי לכל 2 ילדים במהלך הפעילויות השונות לאורך היום. 
הילדים מחולקים לקבוצות בהתאם לגילם כאשר לכל קבוצה צוות מדריכים מלווה צמוד.  צוות המדריכים נמצא עם 

החניכים מההשכמה ועד כיבוי האורות, מעביר את הפעילויות המגוונות ונותן מענה לכל צורך ובקשה. 
מנהל הנופש - אחראי על ניהולו השוטף של מחזור הנופש, פתרון בעיות, עבודה מול מחלקות הכפר השונות.

צוות רפואי )רופא מומחה ואחות( במרכז רפואי מקצועי המאויש 24 שעות ביממה - האחריות הרפואית מוטלת 
על הצוות הרפואי של הכפר, אשר ישמח לסייע בכל שאלה ו/ או מקרה חרום.

הצוות הרפואי יטפל בילדכם על פי ההוראות שהתקבלו בגיליון הרפואי. חובה לשלוח את התרופות באריזתן המקורית, 
על מנת שנוכל לזהות אותן ולטפל באופן מדויק ואחראי. קלמרי תרופות ו/או כדורים חשופים לא יתקבלו.

עובדת סוציאלית- מלווה את הנופש ונותנת מענה למדריכים, חניכים והורים, במקרה הצורך. 
חדר מצב: מאויש לכל אורך מחזור הנופש. מאפשר לקבל ולהעביר מידע, בטלפון: 04-6608999.

נופש בכפר נהר הירדן
הורים יקרים, 

צוות כפר נהר הירדן שמח להזמין את ילדכם לנופש בכפר נהר הירדן. כפר נהר הירדן מעניק חוויה ייחודית 
ומיוחדת לילדים ובני נוער המתמודדים עם מחלות כרוניות או מסכנות חיים. 

לפניכם מידע על הכפר שיאפשר לילדכם להגיע מוכן יותר לנופש ולחוות חווית הצלחה! 

בכפר ביתני מגורים חדשים ומאובזרים היטב. הביתנים מחולקים למגורי בנים ומגורי בנות. 
המדריכות מתגוררות וישנות בחדר סמוך לחדר החניכות ולהפך, מדריכים בסמוך לחדר החניכים.   

חל איסור על כניסת בנים לחדר הלינה של בנות, ולהפך. 

בכל ביתן ישנם 3 חדרים נפרדים, סלון משותף, מטבחון משותף וחצר משותפת.
בכל חדר 4 מיטות יחיד נפרדות, לכל מיטה ארונית צמודה, מצעים, מגבת ושמיכה לכל נופש. 

לכל חדר 2 תאי שירותים ומקלחת אחת. 

בנוסף בכל ביתן:
פינת ישיבה •
מטבחון: מקרר קטן, כיור, מתקן מים קרים וחמים •
פינת אוכל: שולחן וכסאות  •
מרפסת עם ריהוט גינה •

מיזוג בחדרים: מערכת המיזוג במגורי החניכים הינה מרכזית וניתנת לשליטה מנקודה אחת הממוקמת באחד מ-3 חדרי 
הלינה שבתוך היחידה.

טלוויזיה ואינטרנט: לא קיימים במגורי החניכים. אין אפשרות גלישה אלחוטית בכפר.
כל יחידה מצוידת בטלפון נייח בו ניתן להשיג את הילדים במהלך הפסקות מפעילות.

פנאי: במגורי החניכים קיימים משחקי קופסא, ספרים ועוד.
מזון ומשקאות במהלך הנופש בכפר:

הארוחות בכפר משותפות ומתקיימות בחדר האוכל המרכזי, 3 ארוחות ביום: בוקר, צהרים וערב בשעות קבועות. ארוחת 
הצהריים הינה בשרית. לילדים שלהם רגישות לסוגי מזון, יינתן תפריט מיוחד שיקבע עם הדיאטנית של הכפר.

חדר שינהסלוןבית כתום



הנחיות המתנה לאוטובוס בתחנות האיסוף והפיזור:
כל הסעה תלווה ע"י אחראי נסיעה ומלווה רפואי. •
 לקבלת פרטים אודות ההסעות החל מבוקר האיסוף ועד לנקודת הפיזור האחרונה  •

בסיום הנופש, יש לפנות לחדר המצב בטל' - 04-6608999.
על כל שינוי/ביטול במהלך איסוף/פיזור החניכים יש לעדכן את חדר מצב ואחראי ההסעות בנופש הרלוונטי מידית. •
העלאת והורדת חניכים תתבצע אך ורק בתחנות הסעה מסודרות ושנקבעו ע"י צוות הכפר מבעוד מועד. •
אין לרדת מהמדרכה בזמן ההמתנה ועד לעצירה מלאה של האוטובוס. •
מרגע הגעת האוטובוס ולאורך כל הנסיעה, יש להישמע להוראות מלווה ההסעה. •
יש להמתין עם החניך בתחנת ההסעה/פיזור עד להגעת האוטובוס. •
על הורה/מבוגר מעל גיל 18 להמתין לאיסוף והורדת החניך בתחנה שלו. •

הנחיות בטיחות בזמן הנסיעה:
מלווה ההסעה יסביר לפני תחילת הנסיעה על הצוות הרפואי שעל האוטובוס והיכן בדיוק יושב המלווה הרפואי במקרה הצורך. •
אין לרדת מהאוטובוס ללא אישור מלווה ההסעה. •
יש להמעיט בהסתובבויות. •
חובה לחגור חגורת בטיחות. •
אין למקם ציוד על יד דלתות היציאה )המשמשות דלתות מילוט בעת הצורך(. •
אין להפריע לנהג בשום חלק מהנסיעה. •

למגיעים לכפר באופן עצמאי : 
יש להישמע להוראות השומר בכניסה לכפר ולהחנות את הרכב בחניית הכפר. •
יש להמתין ליד הרכב עד שאיש צוות יגיע לקראתכם.  •

המרפאה בכפר ערוכה לספק את הטיפול הרפואי המתאים לכל ילד המגיע לכפר.  עם זאת עליך להביא אתך את כל הציוד 
הרפואי הייחודי לך וכמובן את התרופות בכמות מספקת למספר ימי השהות בכפר.

אנא הביאו את התרופות באריזות המקוריות שלהן )ולא בקלמרי תרופות( וארזו אותן בתיק נפרד קטן.

ציוד רפואי ותרופות:

על מנת לאפשר חווית נופש טובה ובטוחה יש להקפיד על כללי בטיחות ותקנון ההתנהגות בכפר עליהם חתמתם 
בערכת הרישום.

הנהלת הכפר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפות החניך בכל עת, וללא התרעה מוקדמת וזאת במקרה 
של הפרה בוטה וחמורה של אחד מחוקי המדינה ו/ או חוקי הכפר.

אין להביא לכפר:
 דברי ערך כגון: כסף מזומן, נגנים, משחקים אלקטרוניים, מחשבים ניידים וכדומה.  •

במגורים אין כספות ולכן אין ביכולתו של הכפר לקחת אחריות על ציוד בעל ערך שנגנב, אבד או התקלקל.
כלי נשק )סכין וכדו'(. •

רשימת ציוד לנופש בכפר:
בגדים להחלפה )חלקם כאלו שניתן ללכלך(. •
על החולצות להיות בעלות שרוולים, )לא ניתן ללבוש גופיות במהלך הפעילות בכפר מחשש לחשיפת העור לשמש(. •
בגדים ארוכים וחמים  )לשעות הערב הקרירות(. •
בגד-ים. •
בגדים תחתונים )אחד לכל יום לפחות(. •
נעליים סגורות )נעלי ספורט(. •
סנדלים - חל איסור לנעול כפכפי אצבע במהלך כל שעות הפעילות. •
כלי רחצה )מברשת שיניים ומשחה, מברשת שיער, סבון גוף, שמפו,  מרכך וכדומה(. •
ציוד היגיינה אישי. •
כובע - חובה. •
קרם הגנה. •
 מצב רוח טוב!!! •

 *כל חניך מקבל סט מצעים ומגבת.
*ילדים אשר רוצים להביא כלי נגינה, הדבר אפשרי ואף מבורך. יחד עם זאת לא נוכל להבטיח שמירה על ציוד יקר ערך זה 

ולפיכך השמירה עליו הנה באחריות הילד בלבד.



תכנית נופש לדוגמה*
08:00-09:00 השכמה ופעילות בוקר טוב

09:00-10:00  ארוחת בוקר
 10:00-13:00 סבב פעילות בוקר )פארק אתגרי /בריכה/סוסים/חץ וקשת/מגוון סדנאות/פעילות עם כלבים/

פינת חי/הפנינג/פעילות קבוצתית וכו'(
13:00-14:00 ארוחת צהריים
14:00-15:00 מנוחת צהריים

 15:00-19:00 סבב פעילות אחה"צ )פארק אתגרי /בריכה/סוסים/חץ וקשת/מגוון סדנאות/פעילות עם כלבים/
פינת חי/הפנינג/פעילות קבוצתית וכו'(

19:00-20:00 ארוחת ערב והתארגנות בחדרים.
20:00-22:00 פעילות ערב )ערב ליד המדורה/פעילות קבוצתית/ערב כישרונות/מסיבה וכו' ( + התארגנות לשינה.

22:30 כיבוי אורות צעירים
23:00 כיבוי אורות בוגרים

מצפים לבואכם
צוות כפר נהר הירדן

חוגגים את החיים

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות 
rishum@jrv.org.il :אלינו במייל

טלפון: 04-6608999

מפת הכפר


