
מועצה אזורית גן רוה
ועדת חינוך

  2009   מאי   27  סיכום סיור הכרות בכפר הנוער עיינות – יום ד' 

 אורי נצר – מנהל מחלקת חינוך, יוסי דוד, גלעד בכר, חיה בוצר ושייקה בילו.נכחו:

 אלון גרנות.נעדרו:

 נפגשנו בחדר מגמת תקשורת המאובזר בלוח חכם מחשב ומערכת תצוגה משוכללת. לפני המפגש נערך סיור באולם

 האירועים על שם לוי אשכול העובר בימים אלה שיפוץ גדול הכולל החלפת כסאות, מערכת מיזוג האוויר, הרחבת

 חדרי שירותים, ציפוי קירות ותקרה בחומרים אקוסטיים, התקנת מערכות כיבוי אש ופינוי עשן משוכללות. לאחר

 מכן סיירנו בספרייה החדשה המוקמת במבנה משופץ באיכות שרואים רק בחו"ל. המבנה כולל תכנון פיזור אור

 מיטבי ללא צורך בתאורה מלאכותית, חלונות ממונעים נגד שרפה ומערכות תקשורת מתקדמות. לאחר מכן הועברה

 ע"י נועם שפר, מנהל כפר הנוער יחד עם יורם לב, מנהל ביה"ס מצגת על ביה"ס. במצגת הוצגו התפיסה החינוכית של

 בית הספר, מגמות ומסלולי הלימוד, הדגשים חינוכיים וערכיים. תוכניות ופרויקטים המתקיימים בכפר הנוער כולל

 חוגים, פעילויות העשרה אחרות, התנדבות למשא"ז ומד"א וכן תוכנית פרחי רפואה. בהמשך להצגת המצגת נערך

 דיון בנושאים בהם ניתן לקיים שיתוף פעולה בין בית הספר האזורי גן רוה לבין כפר הנוער עיינות. בתום הדיון נערך

ומערכת הקרנה חכם מלווה מחשב  לוח  בהן מותקן  וכימיה שגם  פיזיקה  ביקרנו במעבדות הביולוגיה,  בו   סיור 

 מדעי החייםאיכותית. כל הכיתות כמו חצר בית הספר מטופחים נקיים ומתוחזקים היטב. ביקרנו בחדר מגמת 

 . ראינו את החדר שהוצע עבור פעילות תנועת נוער למועצה. ביקרנו בחדרים בהם מפיקים שמן אתריודיאטולוגיה

מצמחי רפואה ומיצרים סבון טבעי. 

 לאחר מכן ביקרנו  בחממות צמחי המרפא. צפינו בפינת החי ובבעלי החיים המסתובבים חופשי ברחבי הכפר –

 אווזים, וטווסים. סיירנו בחצר כפר הנוער ובית הספר והוסברו לנו תוכניות בינוי עתידיות. תוכניות שיפוץ מבנים

כמו הקמת מוזיאון היסטורי. מכוורת, שטחי גידול לירקות בשיטה אורגנית. 

ללומד- • הספר  בית  מציע  מה  לבגרותהוצג  מלא  מעבדות, מסלול  המדעים:  טיפוח  לימוד.  מסלולי   מגוון 

ויצמן בלימודי מדעים. שיתוף פעולה עם חוקרים וביולוגיה. שיתוף פעולה עם מכון   משוכללות בפיזיקה, כימיה 

 בכירים מאוניברסיטת תל-אביב בהפעלת החממה האקולוגית הממוחשבת. פרויקט ייחודי החושף את התלמידים

לעולם הרפואה בשיתוף ביה"ס לרפואה של אוניברסיטת ת"א ובי"ח  "אסף הרופא".

 מרכז למידה בשעות הבוקר ואחר הצהריים- סיוע לימודי ע"י מורים במקצועות הלימוד השונים בהתאם לצרכי כל

להנחיות משרד החינוך.  כיתות  תלמיד ותלמיד. השאלת ספרי לימוד: ביה"ס רוכש את ספרי הלימוד בהתאם 

מרווחות וממוזגות.

חדרי מחשב עם ציוד עדכני: עזרים לימודיים, תוכנות לימודיות וחיבור לאינטרנט.

מרכז פיס קהילתי הכולל: אולם ספורט, חדר כושר משוכלל, מגרש כדור-רגל, מגרש כדור-סל.

ארוחת צהריים חמה בחדר אוכל חדיש ומרווח. 

  - בית הספר מאפשר לתלמידים בעלי רמות שונות ללמוד במסגרתו מבגרות חלקית ועדמסלולי הלימוד האפשריים

.22לבגרות מלאה. כל הלימודים הינם בכיתות קטנות בהן ממוצע התלמידים בכיתת האם עומד על כ- 

לכל תלמידי ביה"ס ניתנת הזדמנות שווה ללמוד במסלול בגרותי:

  יח"ל35-38- כיתת בגרות מוגברת•

  יח"ל21-24- כיתת בגרות רגילה•

  יח"ל20-21- כיתת מב"ר•
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מקצועות הלימוד לקראת בחינות הבגרות נחלקים לשתי קבוצות:

א.  מקצועות עיוניים כלליים במסגרת מקצועות חובה ובחירה.

.ב.  מקצועות לימוד ייחודיים במסגרת לימודי טבע ואיכות הסביבה

פרויקטים של התנדבות בקהילה –•

 , כול חניך או חניכה יכולים לקחת חלק במערך מניעת הפשיעה באזור במסגרת16 החל מגיל המשמר האזרחי -  

 המשמר האזרחי. הכשרה וקבלת תעודה ע"י משטרת ישראל, יציאה למטווחים, ויציאה לסיורים ולפעולות מיוחדות

בחלק מצוות משטרה להגברת ביטחון ישובי הסביבה. 

 החל מהשנה הקרובה, חניכי הכפר גם יצילו חיים במסגרת מד"א. קורס הכשרה מיוחדמגן דוד אדום ( מד"א )  -  

 יפתח בתחילת השנה לחניכים המתאמים, בסיומו, יהפכו החניכים לחלק ממערך המתנדבים באמבולנסים בעריי

הסביבה.

 קבוצת חניכי פנימייה הוכשרו בקורס מיוחד, קורס ליצנות רפואית. התהליך נעשה  בשיתוף עם"ליצנות רפואית"  -   

  .בסיום הקורס קיבלו החניכים" אפלייד מטיריאלס "עמותת "שמחת הלב" הודות לתמיכת ויוזמת חברת ההי –טק 

תעודת "פרח ליצנות רפואית" המאפשר להם לערוך פעילויות בבתי חולים, במחלקות ילדים. 

ההתנסות הראשונה נערכה בבית חולים קפלן והייתה משמעותית ומוצלחת. 

  אשר עברו" אפלייד מטיריאלס "בהמשך יערכו "הליצנים הרפואיים" שלנו, פעילות משותפת עם עובדי חברת 

במקביל קורס דומה והם מתנדבים באופן קבוע בבתי חולים. 

 חניכי עיינות משתתפים בפרויקט "אני בשבילך", בשיתוף עם ארגון לתת. במסגרת - "אני בשבילך" – עמותת "לתת"  

 פרויקט זה נפגשת קבוצת חניכים עם תכנים העוסקים בנתינה וקבלה, זיהוי צרכים והתנדבות. במהלך המפגשים

יוצאת הקבוצה להתנדבות במוקדים שונים בקהילה.

 - מקצועות לימוד ייחודיים•

oיח"ל3,5דיאטולוגיה ,

oיח"ל5לימודי סביבה 

oיח"ל  (בחממה  האקולוגית הממוחשבת בשיתוף חוקרים אוניברסיטת ת"א)5חקר בעלי חיים 

מסלולי לימוד ייחודיים:•

מסלול ביופיזיקה:

בלימודים להמשיך  יוכלו  המסלול  בוגרי  החיים.  ומדעי  כימיה  פיזיקה,  לימודי  המשלב  לימודים   מסלול 

ועוד. ביו-כימיה, הוראת המדעים, כימיה, פיזיקה  ביו-טכנולוגיה, מדעי -החיים,  כגון:   מתקדמים בתחומים 

 יח"ל.5 יח"ל לבין כימיה 5במעבר מכיתה י' לכיתה יא' יהיה על התלמיד לבחור בין פיזיקה 

מסלול קולנוע וטבע

 מסלול לימודי ייחודי המשלב אלמנטים טכנולוגיים מתקדמים (אופטיקה, צילום, עריכה, מחשוב) עם אלמנטים של

קשר בלתי אמצעי לבעלי חיים (טיפול, מעקב ולמידת דרכי ההתנהגות).

  יח"ל הכוללת את המקצועות טכנולוגיות5במסגרת לימודי המגמה התלמידים לומדים: אופטיקה יישומית ברמה 

  יח"ל1-3 יח"ל ופיזיקה או ביולוגיה ברמה  3צילום, תולדות ואומנות הצילום. מיומנויות בצילום ועבודת גמר ברמה  
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מסלול מדעי החיים וחקר בעלי חיים:

בחממה אקולוגית ממוחשבת הלימודים מתקיימים  חיים.  בעלי  וחקר  החיים  מדעי  לימודי  המשלב   מסלול 

 בשיתוף חוקרים מאוניברסיטת ת"א. בשנה"ל תשס"ח יתווספו סוסים גמדים לפינת החי – במסגרת לימודי

חקר בעלי חיים תשולב תוכנית ייחודית ברפואה וטרינרית.

מסלול מדעי החיים וחינוך לבריאות:

מסלול המשלב לימודי מדעי החיים ודיאטולוגיה.

מסלול ייחודי לתלמידים מצטיינים:

 מבוא ללימודי רפואה בחסות אקדמית: "עמותת פרחי רפואה" בשיתוף המרכז הרפואי "אסף הרופא" המסונף

ועבודת השונים  חוקרים בתחומי הרפואה  עם  ומפגש  בבי"ח  ת"א. התוכנית משלבת העשרה   לאוניברסיטת 

מחקר.

 - הוצגו הפעילויות החברתיות והתנדבותיות בהם עוסקים תלמידי כפר הנוער.חינוך חברתי וערכי•

 - נמסרו נתונים על אחוזי ניגשים לבגרות, אחוזי זכאים בכיתות המדעים גבוהים מאד.הישגים בבגרויות•

 עלה נושא שיתוף פעולה עתידי עם המועצה. הנהלת כפר הנוער עיינות סבורה כי טבעי הדבר שכפר הנוער עיינות יהוו

 את התיכון האזורי של מועצה אזורית גן רווה (בדומה לתהליך שהתרחש בכפרי נוער רבים בארץ) על כל המשתמע

מכך. 

  תלמידים מבוגרי שכבת21כבר היו תלמידים מגן רוה אשר למדו בעיינות והגיעו להישגים טובים מאד. השנה נרשמו 

מתוכם כבר עברו את תהליך הקבלה והתקבלו, שלושה נמצאים במהלך תהליך הקבלה16ח' תשס"ט לעיינות,    

 ושניים נדחו. הוצגו ההצעות שניתנו לביה"ס האזורי להשתמש בחדרי לימוד, בחדר המטבח הלימודי, בשטח לטיפוח

 גן ירק, בפינת החי, באולם החדש שנבנה בספרייה החדשה ועוד מתקנים שונים והכל ללא תשלום. כמו כן הציעה

 הנהלת הכפר להשתמש באולפן ההקלטות, בציוד מגמת תקשורת, בחצר הכפר כולל אישור להקמת במה לאירוע חג

 שבועות ולמופע סוף השנה של כיתות ח'. הנהלת כפר הנוער מבקשת להדגיש כי הם היו רוצים בשיתוף פעולה מלא

 על בסיס יום יומי עם ביה"ס האזורי. סוכם כי הקשר בין הנהלת בית הספר האזורי ועיינות ייעשה בשיתוף אורי נצר,

מנהל מחלקת החינוך במועצה ונציגי ועדת חינוך והנהגת הורים מוסדית. 

שייקה בילו

יו"ר ועדת חינוך

  מועצה אזורית גן רוה
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