
 
ר הדתי כפר חסידיםכפר הנוע  

  )שלמה קרליבך(" כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיאמין בו "           

 

 
 

 כפר הנוער הדתי כפר חסידים
 

            49202דואר כפר חסידים  
:  972-4-984-6259  Mobile: 972-52-484-8661  benih@kfarnoar.co.il 

 

 תשע"ד ' אלולטו         

         01.9.0104 

 לכבוד
 החממה החברתית לדיור וקהילה, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון

 
 ,רב שלום

 
במסגרת תהליכים אסטרטגיים המתקיימים בתקופה זו בכפר הנוער הדתי, כפר חסידים, 

במשאבי הידע והמומחיות שלכם מצאתי לנכון לפנות אליכם מתוך רצון לשתף פעולה ולהיעזר 
בתחומי הפיתוח הפיסי והתכנוני, וכחלק מנכונותכם לקדם פרויקטים חברתיים משמעותיים 

 בחברה הישראלית. 
 

 רקע כללי
 שנמלט יהודי לנוער מענה לתת במטרה 0991 בשנת הוקם חסידים בכפר הדתי הנוער כפר

 ציוניים מבתים שבאו לנערים. אההנור והשואה השנייה העולם מלחמת ערב הנאצית מגרמניה
 והקהילה לבית חלופי מענה להם ולתת אותם לקבל שיכלה מסגרת בארץ הייתה לא דתיים

 חסידים כפר למושב בסמוך והקימו הדתי הקיבוץ אנשי התגייסו כך לצורך. מאחור שהשאירו
 ראשון בית םולעיתי שני בית, היום ועד מאז שהוא כפר, הדתי הנוער כפר את המזרחי הפועל של

 החינוכיים, הרגשיים, הפיזיים צרכיהם את לספק מסוגל לא גדלו בה והקהילה שהבית לילדים
 .הלימודיים או

ובנות בגילאי חטיבה ותיכון עולים מגלויות שונות מכלך רחבי  בנים בכפר התחנכו השנים לאורך
ת נוסף עקב העולם יחד עם ילידי הארץ שהמשפחות בהם גדלו היו זקוקות למענה של בי

 מצוקות שונות.
במשך השנים התחנכו בכפר אלפים רבים של בני נוער וחלקם אף הפכו להיות שמות מפורסמים 
בחברה הישראלית כגון השחקנים משה איבגי וזאב רווח, העיתונאי וח"כ לשעבר דניאל בן 

 סימון האלוף במיל גבי אופיר מלכת היופי טיטי איינאו ועוד..
בזמן שגלי העלייה הגדולים מברית המועצות ואתיופיה שמילאו את הכפר  91מאז סוף שנות ה

בחניכים דעכו החל תהליך של חיפוש זהות חניכי הכפר, נעשו ניסיונות שונים לקלוט בכפר 
מסגרות ישיבתיות של נוער נורמטיבי אך לאחר תהליך אסטרטגי וייעוצי הגדנו חזרה את 

 .על פי הייעוד הבאזהותנו ברוח האבות המייסדים של הכפר 
 

 ייעוד הכפר
 הם בה והקהילה שהבית, בסיכון ונוער עולים נוער לבני. ציוני -דתי, יהודי – ערכי חינוך "לחנך
 את הממצה בוגר ולהצמיח. והקיומיים הרגשיים צרכיהם את לספק מסוגלים אינם גדלים

      . הישראלית" בחברה ותורמים מתפקדים חיים וחי, יכולותיו
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 051 -חניכי פנימייה ועוד כ 011לאור זאת, נמצא כיום הכפר בתהליך בנייה מחדש. מתחנכים בו 
תלמידים אקסטרניים. האוכלוסייה ההטרוגנית מורכבת מעולים או ילדי הארץ שנולדו 
במשפחות עולים מברית המועצות לשעבר, אתיופיה והודו )בני המנשה(, וכן מחניכים יליד 

 וותיקות הבאים לכפר על רקע משברים שונים וצרכים לא מסופקים.הארץ ממשפחות 
פר מהווה בית פיזי )פנימייה, חדר אוכל, ביגוד(, לימודי )בית ספר שש שנתי(, חינוכי )צוות כה

 מחנכי פנימייה ומשק חקלאי( ורגשי )יחידה טיפולית(.
 

 איים.דונם של שדות חקל 911 -דונם בתוך המחנה ועוד כ 011שטח הכפר הוא 
התשתיות הפיזיות בכפר ישנות מאד והוקמו לפני עשרות שנים, כאשר המרחב כולו של הכפר 
עבר מספר שינויים ומצריך תכנון. התכנון הנדרש נוגע גם למרחב הכפר כולו, תוכנית אב 
תשתיתית והסתכלות בראייה כוללת על המרחב כולו, לרבות תכנון מבנים ואזורים בתוך הכפר 

 וץ ושינוי.הדורשים שיפ
 

חשוב לזכור כי הצרכים וההסתכלות על המובן בית למתבגרים בשנות האלפיים שונה ממה 
שהיה לפני שבעים שנה ולכן על מנת לתת בית אמיתי שייתן תחושת ערך עצמי ומסוגלות לבני 

 הנוער המתחנכים אצלנו אנחנו צריכים לחולל שינוי אמיתי בכפר.
 תיד של מדינת ישראל, הלוחמים, המהנדסים, המחנכים של ההשקעה בבני הנוער האלו שהם הע

 
 הדור הבא ואין להם עורף משפחתי שישקיע בהם, היא השקעה שתניב פירות לעתיד של כולנו.

 אודה לעזרתכם בעניין.
 

 אשמח להיפגש עימכם ולהציג את הכפר.
 

 בברכה,          
 

 בני חדד
 מנהל הכפר    

 

 
 


