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 שלום לכולם,

 לאחר הפסקה על רקע חילופי תפקידים ושינויים ארגוניים, אנו חוזרים ומפיצים את הניוזלטר שלנו.

פרידה מאלה תוך כדי תהליכי תחילת השנה עברה עלינו במסע של התארגנות לקליטת ילדים חדשים וצוות חדש 
 ..ואנו ממשיכים בכיבוש יעדים נוספים.החודשים שעברו היו מלאי עשייה ופעילות  שעזבו אותנו.

והחניכים החדשים  חג החנוכה מאחורינו .רק התחילה השנה והנה יש תחושה שאנו כבר בעיצומהשגרה כבר זורמת, ה
 משמעותית ומורגשת עשייה, ופועלים מתקדמיםוהטיפוליים  החינוכיים והפרויקטים כבר מרגישים ותיקים. החוגים

 .הספר ביתוהמשפחתונים  בתוך

 ובעשייה. מאחל לנו שנמשיך ביחד לצמוח ולהרחיב את הלב ב"אהבה". בקשר חלק שלוקח מי לכל מגיעה תודה

 שלכם,

יואב אפלבוים.

ש על בית "אהבה" בגרמניה ובישראלהקרנת בכורת הסרט החד

בברלין החליטו כפרויקט שנתי לכתוב תסריט  ילדי ביה"ס האנוונגליסטי
תיעודי ומחקרי על בית "אהבה" בגרמניה ולצלם את הסרט על "אהבה" 

 בגרמניה ובישראל.

בוגר "אהבה"  בתהליך איסוף החומרים הם פגשו את דוד מרכוס, ילד
עד  מתגוררה 78בן  ,ברלין

 היום בברלין.

בהסבר ובסיור הגב' רגינה שר  בנוסף לזה, ליוותה והדריכה אותם
 ב"אהבה" ברלין.

 צוות ההפקה הגיע גם לארץ וצילם אותנו ב"אהבה" ואת פנימיית נווה חנה
 מנהלת "אהבה" בעבר.  ,שהוקמה בשלב מאוחר יותר ע"י האני אולמן

 

 

 4102ומקיימת בישראל לשנת  קריה יפהתחרות 

עמותת "אהבה" חרטה על דגלה כערך חינוכי לחנך ולהקנות ערכים הקשורים באיכות הסביבה, אורח חיים בריא, 
קיימות ושימור הסביבה כי "אין לנו כדור אחר" ולהפוך את החניכים 

 ל"סוכנים" למען ניקיון הסביבה. 

פרויקטים רבים בתחום זה, נוצר שיתוף פעולה עם מועצה כחלק מ
 יפה קריהאנו משתתפים בתחרות " הה השלישית בזו השנ לישראל יפה.

 .הפנים משרד בחסות הנערכת, "יפה בישראל ומקיימת

חמישה בזכינו  ,ילדי וצוות הכפרות הירתמות חתנו, גם השנה בזכלשמ
 וכך ייצגנו בכבוד גם את מועצה אזורית זבולון וכפר ביאליק. כוכבי יופי

שפר שמר ולמשיך לנ .ו רואים בחשיבות רבה את בהטמעת ערכים אלהאנ
, כי זהו ביתנו ואין אחר!את פני הכפר

סניף חיפה , מר יואב   -גב' פיקי פלקסר, מנהלת מועצה לישראל יפה בתמונה:  
 אפלבוים, מנכ"ל "אהבה", ד"ר שוקי אמרני, מנכ"ל משרד הפנים.
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 ...לדרך יצא בנות פרויקט

 את וכלל .11.11.1 -תאריך הב נערך הנוצץ הפתיחה נשף
 וכמובן שינשניות, ס"עו, מדריכות -הפנימייה נשות כל

 .חניכות

 נשי חידון שכללה  קבוצות בין תחרות התקיימה
 הבנות. אוהבות שבנות מה וכל שירים תחרות, מעצים

 . במיוחד ושווים נשיים בפרסים זכו

 . ומעצימה מרגשת, רועשת פתיחה זו הייתה

 לשינשניות מיוחדת תודה
, שחר: זה ערב על שעמלו
. ושירי טוהר, אור, ליאור

 רוחה: המדריכות ולצוות
.ושמרית

 

 בני ובנות מצווה פרויקט

שנה, צוות ביה"ס כמידי 
מוציאים  והפנימיה
במהלך שנת לפועל 
פרויקט המיועד  הלימודים

 לבני ובנות מצווה. 
 11תוכנית הכוללת ה

 הילדים מתוודעים במהלכם לימודיות-חוויתיותפעילויות 
ביניהם: סיור בבי"ס   לערכים ואחריות הקשורים לטקס,

אלפא, לימוד -לשוטרים, מפגש עם בני מצווה מקיבוץ בית
פרשת השבוע של כל ילד, טיול בן יומיים לירושלים ולמצדה, 

כנסת בעכו וחגיגת סיום עם ההורים -עליה לתורה בבית
 והמשפחתונים.

 .נערך טקס חגיגי לציון פתיחת התוכנית .18.11.1בתאריך 

תודה מיוחדת לפנינה רכזת 
הטקסים ולמורות ריקה 
ורחל מביה"ס ולסנדרה 

  רכזת התרבות בפנימיה.

 פרויקט אורנג' טאון

 

, טאון' באורנג היהודית הקהילה בין הדוק קשר קיים שנים מספר מזה
 . הפנימייה לבין, יורק ניו

לשלושה ימי  נציגי הקהילה במיוחד הגיעוגם השנה, באופן מסורתי 
 משותפת בעבודהו הילדים עם הפגשהקבוצה נ התנדבות ב"אהבה".

 הכינו ציורים על קנבס לקישוט חדרי פנימיית היום וקבוצת החופש.

 לעבודה שנה בכל שמגיעים כך על, שיף והרב טאון 'אורנג לקהילת תודה
 ושיתוף פעולה מדהים לאורך שנים. החניכים עם משמעותית

 

 

 קבוצת רכיבת אופניים

טיפולית לשליטה עצמית. -זו השנה השמינית בה מתקיימת קבוצה חינוכית
תמחיש  זאת פעילות כי תובנה בקבוצה הייתה והתפתחות צמיחה נקודת

 . בשליטה ואימון סיטואציות למשתתפים

יוצאים  המשתתפיםבמהלכה פעילות זו החלה השנה בפעם הראשונה, 
 . אופנים על קבוצתית לרכיבה שעתיים של זמן לפרק אחת לשבועיים

בחוקי  הן ,שליטה וחוסר שליטה ושיקוף לשיח מקום קבוצה זו מאפשרת
הנאה  לצד. כזו מחייבת שרכיבה והגבולות ועד הכללים ברכיבה הבטיחות

 שליטה של ומגוונים שונים סוגים לומדים חניכיםוהסיטואציות שעולות, ה
 עצמית, הן גופנית והן רגשית.

 תודה גדולה מגיעה למנחי הקבוצה רחבעם ותמר.


