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עלון כפר הנוער בית חג״י
גליון  | 1כסלו חנוכה תשפ״א
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לכל ידידנו ושותפינו היקרים,
אומרת הגמרא במסכת שבת" :תנו רבנן
מצוות חנוכה – נר איש וביתו .והמהדרין  -נר
לכל אחד ואחד .והמהדרין מן המהדרין בית
שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה
מכאן ואילך הולך ופוחת .ובית הלל אומרים
יום ראשון מדליק אחת ,מכאן ואילך מוסיף
והולך".
חג החנוכה שונה מבחינה זו מכל החגים.
מצוות חנוכה – נר איש וביתו .ביתו זו
משפחתו וגם ביתו ממש .שכן את נרות
החנוכה חייבים להדליק בפתח הבית באף חג
אחר אין מצווה שהיא של הבית לא פסח ,לא
שמיעת שופר ,לא סוכות ולא יום הכיפורים.
אצלנו כאן בכפר אנחנו ביתם ומשפחתם של
הנערים במיוחד בשנה האחרונה המאתגרת,
שנה שבה הקורונה השתלטה על חיינו וגרמה
לנו להיכנס לתוך עצמינו ולחשוב מה רוצה
מאיתנו הקב"ה.
אצלינו פה בכפר לא נחנו לרגע
והכפר עבד ותפקד והיה בית ומשפחה לכל
הנערים במשך כל התקופה ובמיוחד בימים
של הסגרים שבה חיינו ביחד עם הנערים.
נכון ,לא יכולנו לצאת לפעילויות (הגבלות
הקורונה חלו גם עלינו) ולעשות דברים
בשגרה אבל הכנסנו לתוך הכפר את כל
הפעיליות שהיינו עושים בחוץ :בריכה גדולה
ויפה ,פיינטבול לייזר ,מסיק זיתים ,התקנת
חנוכיה גדולה על גג מערת המכפלה ,סיום
שיפוץ אולפן המוזיקה" כוכב הכפר".
בהזדמנות זו ,ברצוננו להודות לכל המסייעים
והתורמים למען מטרה נעלה זאת .יהי רצון
שה' ישלח לכם ולכל בית ישראל בריאות
איתנה ,ונוכל כולנו לחזור בקרוב לשגרה.
בברכת חג חנוכה שמח.
חי כהן ,מנהל כפר הנוער בית חגי
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לכבוד החג ,חנוכיית
ענק מוצבת על גגה
של מערת המכפלה

כל הבא בשערי מערת המכפלה
בעיר האבות חברון ,בימי חנוכה אלו,
יראה על גג מערת המכפלה,
חנוכיה ענקית בגודל  3מטר על ,3
מעשה ידי ילדי כפר הנוער בית חג״י,
תודלק מדי ערב על גג המבנה
ותעטר אותו לכל ימי החג.
מי שהיווה את הרוח החיה מאחורי המיזם הוא אבנר
סרוסי ,עד לא מזמן תושב קרית ארבע המנהל את
המסגרייה“ .המסגרייה היא גם לימודית וגם עסקית
ומאז הקמתה הנערים ביצעו מגוון של עבודות:
מעקות ,סולמות ,סככות ,שערים ,נדנדות לגינות,
הנהלת כפר הנוער בית חג“י
מאחלת לכם ,לבני ביתכם
ולכל בית ישראל

חג אורים שמח!

הליך בניית החנוכייה ע״י מסגריית כפר הנוער
צילום :ילדי הכפר
דלתות בעיצובים ועוד ועוד“  -סיפר“ .הנערים
שותפים בכל השלבים ,משלב התכנון כולל הביצוע
ועד ההתקנה בשטח .הנערים גם נהנים מהרווחים
והכסף נכנס עבורם לחסכון ,במטרה שיוכלו לממן
לעצמם רישיון נהיגה או קורסים לימודיים שונים“.
סרוסי סיפר שלפני מספר חודשים פנה אלינו קבלן
חשמל מהאזור ,שביקש להזמין את החנוכייה לטובת
מערת המכפלה" .על אף המורכבות החלטנו ללכת
על זה ,ושבוע שעבר זכינו להתקין את החנוכייה
לאחר שהעניין אושר ע"י הגורמים הרלוונטיים
הקשורים למערה .ההליך שקדם להצבת החנוכייה
הייתה מורכבת והיה צורך להכין אותה בחלקים
ולבנות לה חצובה מיוחדת שתעמוד ברוחות החזקות
של הר חברון.
לדבריו במהלך העבודה הייתה התרגשות“ .לא בכל
יום יש ההזדמנות להיות שותפים בהקמת חנוכייה
על מקום כל כך קדוש לעם ישראל“.
נערי הכפר התבדחו ואמרו שזה מה שאני אספר
לילדים שלי כשתהיה לי מישפחה משלי .שנזכה
כולנו להוסיף הרבה אור כמאמר הרב קוק זצ“ל:
הישן יתחדש והחדש יתקדש“0 .
1

חוגגים את חג הסיגד בבית חג"י

ונכים מרכז מוסיקלי

חוגגים בר מצווה וח

לפני קצת פחות משנה זכינו לחגוג את בר
מצווה של אדלי אולמר מנוי גרזי ,ולחנוך
לכבודו מרכז מוסיקלי לטובת הנערים.
אדלי אולמר והוריו דוד ושונטל אולמר
מניו ג‘רזי ארצות הברית ,בחרו לחגוג את
בר המצווה של אדלי בדרך מקורית.
כחובב מוסיקה מושבע ,אדלי בחר לבצע
מספר שירים עם נערי הכפר במסגרת פרויקט
המוסיקה בכפר הנוער בית חג“י .גם אדלי וגם
נערי הכפר למדו לבצע שירים וכחלק מהאירוע
הופיעו בפני משפחת אולמר המורחבת ,חברי
משפחה ,וצוות ונערי כפר הנוער בית חג“י.
במסגרת האירוע המרגש ,התקיימה פעילות
בפינת החי  -רכיבת סוסים ,הכנת פיתות ועוד.
כמו כן ,נחנך מרכז מוסיקלי חדיש בתרומתם
האדיבה של משפחת אולמר ,בו נערי הכפר
לומדים לנגן על כלי נגינה שונים וכן לומדים
לבצע שירים שונים.
מזה שש שנים שמרכז המוסיקה פועל בניהולו
של אביחי פז גריונוולד ,זמר יוצר ומטפל
באמצעות מוסיקה .לדברי אביחי המוסיקה
מהווה כלי טיפולי חשוב ,דרכה רואים את
השינויים ואת התרומה החשובה בחייהם של
הנערים.

כידוע חג הסיגד מסמל את הגעגוע והציפייה
של יהודי אתיופיה לירושלים לאורך הדורות.

במרוצת השנים ,הנערים מופיעים בימי הורים
ובהופעות שונות בפני קהל .אין ספק שהמרכז
הוא כלי חשוב בטיפול בנערים ואנו רואים
את השפעתו החיובית על קידומם בחברה
הישראלית.

מסרת רחמים תושבת הישוב אדורים נשואה 5 +
ילדים ,בעלת תואר שני ביעוץ ,משמשת כיועצת
חינוכית בכפר מזה שנתיים .מסרת עצמה עלתה עם
משפחתה בתחילת שנות ה– 90כשהייתה ילדה בת
 ,8יחד עם אחותה .שאר בני המשפחה עלו בקבוצות
בפרקי זמן שונים ורק בשנת  95אביה עלה האחרון
לארץ .מסרת סיפרה את סיפור עלייתם ארצה ,ריגשה
את נערי הכפר בסיפורה האישי על ההתאקלמות
שלה ושל משפחתה בחברה הישראלית .במהלך
השיחה ,הציגה תמונות וסיפרה על חיי היהודים
ועל המנהגים השונים והמאכלים השונים .הנערים
התנסו בהכנת פולי קפה אתיופי אותנטי0 .

שיר מבית היוצר של מרכז
המוסיקה של כפר הנוער בית חג“י

עומק אהבתנו
מילים ולחן :אביחי פז גרינוולד
מנהל מרכז המוסיקה בכפר הנוער בית חג“י

בימים אלו הסתיים החלק השני בפרויקט אשר
כלל הצטיידות של כלי נגינה ,פתרון אקוסטי,
ומערכת אולפן הקלטות.
בהזדמנות זו ,ברצוננו להודות לכל השותפים
שסייעו לנו להקים את המרכז :למשפחת
אולמר ,משרד הררוחה ,ולכל התורמים ממבצע
ההתרמה של חנוכה משנה שעברה .תודה
ויישר כח0 .

אביחי פז
גרינוולד –
יוצר מלחין
ומטפל באמצעות מוסיקה ,מנהל את מרכז
המוסיקה בבית חגי מזה  6שנים .במסגרת המגמה
הנערים לומדים לנגן על כלי נגינה שונים ,שרים
שירים ומקליטים אותם באולפן הקלטות .אביחי
הלחין ,כתב וביצע את השיר ׳עומק אהבתנו׳
שנכתב ערב פסח ,בזמן הסגר הראשון .השיר
משמח ונתן כח לעבור את ליל הסדר (ליל הסגר).
הוא אקטואלי יותר מתמיד להתקופה בה אנו
נמצאים .מזמינים את כולכם להאזין ביוטיוב0 .

http://youtu.be/-aDvBpT25pQ
עומק אהבתנו | אביחי פז גרינוולד
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בזכותכם
יכולנו לה,
בזכותכם
נמשיך
בשגרה
על אף
מגפת
הקורונה!

מזה  30שנים שהכפר לקח על עצמו
משימה לאומית וחברתית קשה ומיוחדת.
הכפר פועל בשיטה יחודית המושתת
בעיקרו על דגם של משפחתון ,כלומר
זוג הורים אשר אומנים  10נערים בגילאי
 13-18כמשפחה אחת תחת קורת גג אחת.
ההורים משמשים כדגם לחיקוי ובעזרת
החום והאהבה ,אנו מצליחים לשקמם
ולשלבם בחברה הישראלית כאזרחים
טובים למען עם ישראל ומדינת ישראל.
מאז הקמת הכפר מאות בוגרים התגייסו
לצה"ל ,הקימו משפחות לתפארת והשלבו
למעגלי העשייה .הכפר דואג לכל צורכי
הנערים הן הפיזיים והן הנפשיים.

מאז פרוץ מגפת הקורונה ,צוות
הכפר מלווה את החניכים ונותן להם
מענה רציף לאורך כל התקופה ,ואף
בימי החופשות והחגים דבר המצריך
התארגנות כפולה ומיוחדת.

היום יותר מתמיד אנו זקוקים
לעזרתכם ומבקשים שתפתחו
את הלב ואת הכיס ותסייעו
לנו במילוי צורכי הנערים
בסל הקורונה הכולל:
בגדי עבודה ,שיעורי עזר,
חוגים וכן פעילויות מגוונות.

אמצו נער
שנתי לנער ₪1,200

עלות סל
ק ל 12 -ת ש לו מי ם
או ת ם ני תן ל חל

לנוחיותך  4 -אפשרויות לתרום
לכפר ילדים ונוער בית חג"י

ברצוני ליטול חלק באתגרי כפר הנוער
ולהיות שותף בסל השנתי -

(את הספח ניתן להעביר במעטפה המצורפת .אין צורך בבול)

		 12  ₪100תשלומים 		ס״ה ₪1,200
לנער 1
		 12  ₪200תשלומים ס״ה ₪2,400
ל 2-נערים
		 12  ₪300תשלומים ס״ה ₪3,600
ל 3-נערים
אחר ________ 		 ₪תשלומים ס״ה_____₪

 .1׳און ליין׳ באתר  .2בכרטיס אשראי
 .3בטלפון  .4העברה לחשבון

לכבוד כפר ילדים ונוער בית חג"י ד"נ הר חברון 9043000
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3

בוגרי הכפר
חותרים קדימה
ליחידות
מובחרות
ג.
השם שמור במערכת ,מגיע לכפר לפני
כחמש שנים .הוא נער ביישן ומופנם
וכמעט שלא מוציא מילה מפיו.בהתחלה
זה לא קל ,כי הוא בן למשפחה חד הורית שנוטה
שלא לסמוך על אף אחד.
אולם צוות הכפר השקיע בנער הזה את כל מה שניתן
ומצליח להעלות אותו על דרך המלך .לאורך השנים,
אף הקשר עם הבית הולך ומתחזק .ג .בין המובילים
במגמת מסגרות ,עובר בהצלחה את בחינות הבגרות,
ומתפתח גם בפן המקצועי וגם בפן האישי.

יחד איתו ,ציפינו לגיוסו בכליון עיניים .הוא ביקש
להתקבל כלוחם בחטיבת גולני אך נשלח באופן
זמני לחוות השומר .הקשר עם צוות הכפר נמשך כל
הזמן ,במיוחד עם זוג ההורים שמלווה אותו בשלושת
השנים האחרונות .הוא מסיים את השלב של חוות

השומר ,ובסופו מתקבל לגולני .ג .לא מסתפק בזה
וחותר קדימה לסיירות.
בשעה טובה ג .התקבל לסיירת גולני וכיום נמצא
בעצומו של המסלול המאתגר ,ועוד היד נטויה
מאחלים לו שיעלה מעלה ויצליח בהמשך הדרך0 .

מפרי עמל החווה החקלאית

מתנה בהזמנה און ליין

לפני חג פסח ,הצענו לאנשים ערכת
שי מעשה ידי הנערים :יין השחר
מיקב הכפר ,וצמח פורח ממשתלת
הכפר .ההזמנות בוצעו און־ליין
והיגעו עד לבית הלקוח .אנשים מאוד
התרגשו והיה משאב רוח רענן בזמן
שרֹב עם ישראל היו סגורים בביתם.
החווה החקלאית הינה מסגרת
עסקית וטיפולית בו
לימודית
הנערים מקבלים הכשרה מקצועית,
ואף מבצעים עבודות בתחום
החקלאות .הנערים יכולים לקבל
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תשלום על עבודות השונות ,במטרה
לממן רישיון נהיגה או להשתלב
בקורסים שונים .במסגרת החווה,
הנערים מפעילים דיר כבשים ,חוות
סוסים ,פינת חי ,משתלה לצמחי נוי,
כרם יין ,מטע זיתים ,ועוד...
השנה בצרנו את הכרם יין שלנו
והתחלנו בתהליך ייצור היין לשנה
הקרובה .לקראת חנוכה תשפ״א
הנערים מסקו את מטע הזיתים
והפקנו שמן זית ,שנמכר ומשמש
כמתנות לידידי הכפר0 .

