
100 שנים של העצמה
ארגון "נשות הדסה" ציין 100 שנים, לטקס 

הגיעו חניכי./ות וצוות הכפר, וביניהם סשה, 
חניך נעורים מאז אפריל, בעקבות מלחמת 

רוסיה- אוקראינה. במהלך האירוע, הוקרן סרט 
אודות הסיפור של סשה. בסוף ההקרנה, סשה 

עלה לבמה, והופתע לאחר שקיבל חיבוק מאמו 
אותה לא ראה כ-8 חודשים!

לצפיה בסרטון<
https://youtu.be/TsM9pHe4bBE :בקישור

 חובה לצפייה!

!

השארו מעודכנים גם 
ברשתות החברתיות

neurim.org.il

Hadassah__neurim
כפר הנוער הדסה נעורים

חניכות וחניכי כפר 
הנוער מאחלים לכם 

חג אורים שמח
קרדיט צילום- אבי חיון עבור קרן היסוד

לקריאת הכתבה<

RUNNING OUT OF TIME
מרוץ האקלים הגדול בעולם

RUNNING OUT OF TIME הגיע לישראל הישר 
לכפר הנוער הדסה נעורים, תודות לעמותת 

Ecoocean - למען הסביבה הימית

לקריאת הכתבה<

לקריאת הכתבה<

יצאנו למסע
ואירחנו משלחת

תלמידי.ות שכבת י"א יצאו למסע ישראלי, והיו 
למחזור הראשון שעושה זאת בכפר.

ובמהלך חודש ספטמבר אירחנו את משלחת 
חילופי התלמידים מגרמניה

עפים איתם!
ממשיכים בהישגים לספורטאי הכפר ופתיחת 

נבחרת פריזבי חדשה

לקריאת הכתבה<

לקריאת הכתבה<

הווי והעשרה בפנימייה
ממשיכים במסורת הכפרית החדשה- בישולים 

בקבוצות בימי שני ופתיחה של שתי קבוצות איכות 
חדשות- אומנות וצופים

צוללים בידע: מתחם 
החקלאות החדש

התחלנו לבנות במשק החקלאי תשתית לטובת 
חקלאות על בסיס מים! במתחם החדש, מותקנות 

מערכות חקלאיות חדשות, כגון מערכת הידרופונית 
ואקוופונית

לקריאת הכתבה<

לקריאת הכתבה<

לקריאת הכתבה<

פיי מצאה בית!
בוגר הכפר וקבוצת הכלבנות, גיא בזילנסקי, עבד עם 

פיי במהלך שנה שלמה, ועבר איתה תהליך שיקום 
מדהים. לפני כשבוע, חזר לספר על פיי למשפחה 

המאמצת- לירי ורועי שיאמצו את פיי ממש בקרוב.
צוות הכלבייה וקהילת הכפר שמחים לראות 

שהכלבים מגיעים לבית חם!

קסדה על הלב
תכנית "רוכבים עם כוכבים" מטעם הרוח הישראלית, 

הינה אחת מתכניות העשרה והעצמה המובילות בכפר. 
התכנית מחברת בין מתנדבי הרוח הישראלית

לחניכי.ות הכפר תוך עידוד רכיבה על האפניים ככלי 
טיפול והתגברות על קשיים פיזיים ומנטליים 

לקריאת הכתבה<

משפצים פה
תודה לנשות הדסה וקרן היסוד מגבית 
גרמניה על שיפוץ בריכת השחייה של 

כפר הנוער

radio.neurim.org.il

המצטיינים על הגל
ברכות לשקד בין וישראל בר, חניכי 

י"ב מצוות ההפקה והתפעול של רדיו 
הכפר, "רדיו על הגל"! שקד וישראל 

זכו במלגת הצטיינות ללימודי סאונד 
במכללת BPM היוקרתית. גאים בהם!

לכתבה המלאה<

מועדון הגלישה
מברכים על השותפות בין כפר הנוער 

הדסה נעורים לעמותת הגל שלי! 
בהפעלת מועדון הגלישה במקום 

הכי יפה בארץ ומאחלים הנאה רבה 
לחניכות וחניכי נעורים ותושבי האיזור

להאזנה<לקריאת הכתבה<
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