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  חניכי פנימייה ופנימיית יום 054לאחר קיץ קשה ועמוס התחלנו את שנת הלמודים עם 

 פיתוח ושימור המגורים

באדיבות המינהל לחינוך התיישבותי, קרן ויינברג והפורום הציבורי למען 

כפרי הנוער שיפצנו בקיץ שני מבני פנימייה, השיפוץ כלל התאתמת שירותים 

 ומקלחות לכל חדר והריהוט חדש ומודרני לחניכים.  

 בנוסף החלפנו את כל הריהוט בשתי קבוצות נוספות בוילות.

 

בתיכון, חנכנו באדיבות משפחת זרקא פינה מרגשת לזכרו של צ'רלי ז"ל. 

צ'רלי היה בוגר הכפר ומדריך בכפר. המקום הוקם באדיבות המשפחה לזכרו  

 ומהווה מקום מפגש חברתי לחניכים בתיכון.  

 

לאה מיכלסון, ובו   –לדצמבר התקיים טקס חנוכת משכן האומנויות    92  -ב 

גלריה מקסימה של פסלים אותם תרמה לאה מיכלסון לכפר הנוער בן שמן. 

ומאז   8291את הפסל הראשון יצרה לאה בזמן התחנכותה בכפר הנוער בשנת  

 המשיכה לפסל לכתוב ולפרסם ספרים.

ראש עיריית ערד ובכירים נוספים כבדו את לאה בנוכחותם בפתיחה ביחד 

  עם בני משפחה, כמאה אורחים בסך הכל.

 ביה"ס התיכון ע"ש איינשטיין

בביה"ס פתחנו את השנה עם תכנית לימודים חדשה במסגרת 
השינויים שהוכרזו על ידי משרד החינוך. צוות מורים חדש גויס 
להטמעת התכנית החדשה, שעיקרה "למידה משמעותית" ומתן דגש 
לתחום החקר. אנו שמחים לקבל בברכה שני מנהלים חדשים 
בחטיבות, דפנה בראל מונתה למנהלת החטיבה הצעירה, ויניב טז 

 מונה למנהל החטיבה העליונה.

בנוסף, נאחל מזל טוב למנהלת השש שנתי ד"ר אושרה אלפסי על 
 סיום למודי הדוקטורט.  

אנו שמחים לבשר על פתיחת אקדמיה לכדורגל בקרב חניכינו. 
האקדמיה מתאמנת פעמיים בשבוע אחר הצהריים במימון ובאדיבות 
"קרן אריאל".  המטרה היא לקדם חניכים למצוינות בספורט ופיתוח 

 הרגלים כהתמדה, חריצות, עבודת צוות וכו'.

ח' וכבר החלה בסדרת   –חברת "אומריקס" מאמצת את שכבות ז'  
הרצאות לחניכים בשיתוף עם "שיעור אחר", פעילות אתגרית עם 

 החניכים, תרומת ריהוט ועוד.  

 חדש בתחום החקלאות

 אנו שמחים לבשר על פתיחת לול פטם מבוקר וחדיש בכפר.

לול הפטם נתרם לכפר באדיבות החברות "אגריטד" ו"נגב 
מינרלים" והוא מחזיר "עטרה ליושנה" בתחום הלול בבן שמן. 
בנוסף, חודשה מגמת הבגרות בלול ובקיץ הקרוב נפתח בבן שמן 

 ביה"ס להכשרת לולנים.  

נשלחו כבר שלושה מחזורי פטם   9182מאז פתיחתו בחודש יוני  
 שזכו למחמאות על איכות העופות.

ברפת, נבחרו חניכי הכפר להכרה כ "דור ההמשך" של הרפתנים. 
שלושה כפרי נוער )בן שמן, מקווה ישראל, שפייה( נבחרו על ידי 
מועצת החלב לקבל הכשרה ייחודית ולימודי תעודה כרפתנים 
מוסמכים. זהו כבוד גדול לחניכים והכרה מקצועית ברמה 

 הארצית.  

בימים אלו מוקמת בכפר חממה חדשה ומתקדמת במימון 
המינהל לחינוך התיישבותי, קרן רש"י, קרן יד הנדיב וכפר הנוער 

 בוגרים

נבחרו להיות ש"ש )שנת שירות   9182  -מהבוגרי ב   811  -אנו שמחים לשתף שכ 
 בקהילה לפני צבא( ולמכינות קדם צבאיות. 

 רוח התנדבות זו משקפת את הערכים להם נחשפו בכפר ואנו מאוד גאים בהם.

תכנית חדשה בשיתוף המינהל לחינוץ התיישבותי וקרן קציר מעודדת בוגרי 
כפר להירשם ללימודים אקדמאיים  בליווי מלגות ומעטפת תומכת לכל 

 סטודנט.

גב' איה )להמן( שלייר בתו של ד"ר להמן היגיעה לכפר עם רמי בעלה, ובנה 
לביקור. במסגרת זו התקיים מפגש בוגרים מרתק עם מר עמיחי ברלד, שסיים 

 את למודי הדוקטורט על מורשתו של ד"ר להמן.  

 פעילות לא פורמלית

בשנה זו אנו מציעים לחניכינו מבחר רב של פעילויות העשרה כגון: 
מוסיקה, ספורט, ריקוד, אומנות, תקליטנות ועוד. כל זאת בתמיכת 
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער, מר חיים סבן, והחברות 

 נביעות, אומריקס ונשר.  

מר אריק זאבי פתח בכפר קבוצת מצוינות בג'ודו וגייס את אלכס אשכנזי 
מאמנו האישי לטיפוח ג'ודואיסטים צעירים בבן שמן. האימונים 
ממומנים ברובם על ידי עמותת המצוינות האולימפית שהוקמה ומנוהלת 

 על ידי אריק זאבי.  

לשיפוץ מבנה קבוצתם. עמותת אביב ₪    90,111צבי ובלה ארז תרמו  
 נוספים.  ₪  81,111תתרום למיזם זה 

 והחנוכיות!


