
 
 

 

  

 כפר נהר הירדן  – 2020נופשי קיץ 

 רגיל.  ההרשמה בשיטת כל הקודם זוכה.  בחינוך ה נופשי הקיץ מיועדים לילדים עצמאיים בתפקודי היומיום, הלומדים 

 הפניה להרשמה ייחודיות תאריכים סוג הנופש

 *נופש קיץ כללי 
 12-18גילאי 

 2020ביולי  2 –ביוני  29

ראה רשימת מחלות מלאה  –כללי 
 בתחתית הטבלה

                                                          . 
   

לרישום ראשוני לחץ 
 כאן
 

מועד אחרון לשליחת 
 23/04/2020 טפסים

 והמופיליה *כללינופש קיץ 
 9-18גילאי 

 
 2020ביולי  6-10

 ילדים ונוער –מגוון מחלות  -כללי 
)ראה רשימה מלאה בתחתית 

 הטבלה(. 

לרישום ראשוני לחץ 
 כאן
 

מועד אחרון לשליחת 
 23/04/2020 טפסים

 נופש קיץ כבדי ראיה
 9-18גילאי 

 
 2020ביולי  20-23

כבדי לדים ונוער ימיועד להנופש 
 ראיה ועיוורים.  

 

לרישום ראשוני לחץ 
 כאן
 

מועד אחרון לשליחת 
 23/04/2020 טפסים

  נופש קיץ אפילפסיה 
 9-18גילאי 

 2020ביולי  27-31

 אפילפסיה מאוזנת
לפחות חצי שנה ללא התקף טוני 

 קלוני
 

לרישום ראשוני לחץ 
 כאן
 

מועד אחרון לשליחת 
 23/04/2020 טפסים

נופש קיץ כבדי שמיעה  
 וחרשים 

 9-18גילאי 
 2020באוגוסט  3-7

כבדי לדים ונוער יהנופש מיועד ל
 שמיעה וחרשים

 

לרישום ראשוני לחץ 
 כאן
 

מועד אחרון לשליחת 
 23/04/2020 טפסים

 בוגרים *נופש קיץ כללי
 15-18גילאי 

 2018באוגוסט  10-13

 בוגרים -מגוון מחלות  -כללי 
)ראה רשימה מלאה בתחתית 

 הטבלה(
ממועד לפחות שנתיים  –סכרת 

מאוזנים, עם ערכי  , האבחנה
HgbA1C 9 -מתחת ל           . 

לרישום ראשוני לחץ 
 כאן
 

מועד אחרון לשליחת 
 23/04/2020 טפסים

 :  רשימת המחלות  •
מחלות ראומטולוגיות כרוניות מטופלות תרופתית *  קל (CP) שיתוק מוחין * מחלות עור כרוניות קשות* חולים קרדיאליים )מום לבבי( לאחר תיקון * 

ם שנים משלב סיום טיפולי 5חולים אונקולוגיים עד *  )ברונכאיקטזיות CFמחלות ראה כרוניות קשות ) ר *י שיקול דעת הצוות הרפואי של הכפולפ
מחלות דם גנטיות  * מחלות מטאבוליות ולפי שיקול דעת הצוות הרפואי של הכפר * נפגעי כוויות * (מושתלי איברים )לב, כליה, כבד*  כימותרפיים

ם נזק נוירולוגי, דימום מוחי עם נזק נוירולוגי, פולימיוזיטיס, תסמונת גליאן ברה ע ,NF1  -  תסמונות נוירולוגיות * )טלסמיה, אנמיה חרמשית, המופילה(
 אורתופדיותפגיעות י * זנת, חצי שנה ללא התקף טוני קלונאפילפסיה מאור *  י שיקול דעת הצוות הרפואי של הכפאוטם מוחי עם נזק נוירולוגי קל ולפ

 ,GN) מחלות כיליה ודרכי שתן   * ולפי שיקול דעת הצוות הרפואי של הכפר  צמודי מזרק אפיפן  -אלרגיה מסכנת חיים  *  ושלדיות קבועות ובלתי הפיכות
Nephrotic syndrome) .  

 

 קבלת החניך למחזור נופש היא על בסיס מקום פנוי ולשיקולי הכפר בהתאם לגיבוי רפואי נדרש.   •

 תינתן עדיפות לילדים שטרם נפשו בכפר.  •

 רק ערכות רישום מלאות יוכלו להתחיל בתהליך האישור לנופש קיץ •
 נופש תתבצע לאחר אישור רפואי וסוציאלי של הצוות המקצועי בכפר. קבלת חניך למחזור  •

 6608960-04או  7966089-04ובטלפון:  Rishum@jrv.org.il  לפרטים נוספים ומידע ניתן לפנות למייל:   •
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