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שלוםרב ,
הנדון:פרוטוקולועדתחינוךמס'4ל-4112– סיור בכפר הנוער עיינות
נוכחים :שייקהבילו-יו"רועדתהחינוך, יוסי דוד,עדיוגה ,רויטלבודניצקי,גלעדבכרושמוליקמימון– מנהל
מחלקתהחינוך .
מארחים:נעםשפר-מנהלכפרהנוערעיינות,יורםלב-מנהלביתהספרעיינות .
על סדר היום:
 .1ביקור בכפר הנוער עיינות – פגישהעםמנהלהכפרומנהלביה"ס,פגישהעםמנהלתמרכז"תבלין",
סיורבמתקניהכפר,מפגשעםתלמידים.
נעםשפר -סקירהשלנועםעלהנעשהבכפרהנוער,קצתהיסטוריה,מההיה בעבר,מהקיים היום,מהרצויכדי
שביתהספריהיהבסופושלתהליךהתיכוןהאזורישלגןרוה ומהןהתוכניותלעתידכפרהנוער.בפנימייה כיום
לומדים  441תלמידיםוהשאיפהשנגיעעד 451ולאיותר.יחדאיתםצריכיםלהיותכ 511-תלמידיםאקסטרנים.
עם תמהיל כזה של  451ילדי פנימייה ו 511-תלמידים אקסטרנים מגן רוה,גדרות וישובים אחרים החיבור של
עיינותכביה"סתיכוןאזוריהואטבעיונכון.
יורם לב –  סקירה על מגמות הלימוד ,תהליכים לימודיים ,תהליכים חברתיים ,על הנעשה בבית הספר והכיוון
הלימודיכוללהחזוןהחינוכיומהנעשהבעברכתהליךמכיןלהפיכתולתיכוןמקיףאזורי.
שייקהבילו–  מזכיראתמהשנעשהבעברעםגדרותועםהיועצתאתיחגיוועדתההיגוילהפיכתעיינותלתיכון
מקיףשלהמועצה,תהליךשבסופושלדברלאאושרע"יהמליאהונדחה.
יוסידוד– סבורכיאוליכעתהזמןבשליותרלתהליךהפיכתושלכפרהנוערעיינותלתיכוןמקיףשלהמועצה
בכפוףכמובןלאישורראשהמועצהוהמליאהלהליכהלמהלךכזה,בכפוףכמובןלהמלצותועדתהיגויחדשהשיש
להקיםיחדעםגדרותובכפוףלשינוייםהמתחייביםלהתבצעבכפרהנוער.
נעםשפר–מסבירכיברורלוולכלמוביליהחינוךהמועצהשישסטיגמהוישפסיכולוגיהאנושיתשיחדעםחשש
גרמהלכךשהתהליךלאצלחבעבר.
גלעדבכר– באופןעקרוני בעדהרעיוןאבלבואולאנשכחשישמצביםבהםהערבובעםאוכלוסייהאחרתיכול
להיותחיובילתלמידיםמצדאחדושלילימצדשני,ההצלחהתלויהבכךשנצליחלדעתכיצדלשלבאתאוכלוסיית
גןרוהיחדעםאוכלוסייתגדרותיחדעםתלמידיהפנימיה.
עדיוגה-מסכימהבהחלטעםגלעד,הכיחשובשהילדיםיצאומהחממהולאימשיכומהגןועדהתיכוןבאותהחברת
לומדים עםאותהסטיגמהחברתית.כלחשיפהשלילדלקבוצתילדיםחדשהיכולהלחזקאותוולשפראתמצבו
החברתיבהנחהשהשילובהואמוצלח.
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נועםשפר–אניחייבלהודותשאנחנובדיוניםעםגדרותכברפרקזמןדיארוךאחרישהםפנואלינובתחילתשנת
הלימודים הזו (תשע"ד) .אני בטוח ויודע כי קשה לשנות הרגלים במיוחד שהם די נוחים ועונים ,פחות או יותר
לצרכיהאוכלוסייה.ליוסיראשמועצתגדרות,היובעיותבעברשללחציםמטעםהציבור,ישאצלםעדייןחשש
מכלסוגשלמעברלעיינות,לפיכךישללמודמלקחיהעבר,ישלהכיןאתהמהלךבאופןרציני.איןספקשנצטרך
לחשובעלכלהמהלךמחדש,להכיןאתהציבור,להכשירלבבות אצלנוואצלם,לשכנעאתהציבורלאהשנהולא
בשנההבאהאלאתוךמספרשניםכיעיינותהואהתיכוןהאזורישלהמועצה.כלמעברשלתלמידימועצהאזורית
מתיכון ברנר לעיינות הוא תהליך מורכב שטומן בתוכו פוטנציאל חינוכי ייחודי כמו שאנחנו רואים בעולמות
הסובביםאתבעיינות.אנחנוכעתבוחניםתהליךשלמעברהדרגתיהמבוצעיחדעםהמכוןהדמוקרטישלסמינר
הקיבוצים לצורתלמידהאחרתהשונהמזוהמוכרתלכולנו.צורתהלמידההזותוציאאתהתלמידמהכיתהותתרכז
בלמידהמבוססתפרויקטיםוקבוצותלמידהייחודיותממוקדותנושא,ובכללשיטתלמידהתכיןאתהבוגרלמאה
העשריםואחת.
שייקהבילו-אנימצטרףלתפיסהשלנועםוסבורכיבאמתבמידהונהיהשותפיםבתהליךהשינוישנעשהבעיינות,
חינוכית,ערכית,מדעיתוניהוליתונדעלגייסאתגדרותונצליחלחבריותראתביה"סהיסודישלנולתיכוןכהמשך
טבעינוכללהגיעלמצבבועיינותיהיההתיכוןהאזוריהמקיףוהצומחשלנו.
נעםשפר-אניחושבשישעכשיושעתחסדמהותיתשבגינהישלקדםאתהרעיון.
יורםלב - נותןסקירהעלביתהספר,הכפרוהפעילויותהחברתיותוהלימודיותהמתקיימותבכפר.מסעלפולין,
מסעשורשיםלאתיופיה,החלפתמשלחותעםגרמניה .
בביה"סלומדיםכיוםמספרמגמותמורחבותבנוסףלתוכניתהלימודיםברגילהשלכלתיכון: 
 .1מסלולללימודיביולוגיהוחקרבעליחייםברמהשל 5יח"למדעיות-תוכנית המשלבתלימודיביולוגיה
יחד עם חקר בעלי חיים .הלימודים מתקיימים בחממה אקולוגית ממוחשבת בשיתוף חוקרים בכירים
מאוניברסיטתת"אובחוותהסוסיםהננסייםבמיניסאפרישבכפר.
 .4מסלולביוכימיההכולללימודיביולוגיהוכימיהברמהשל5יחידותמדעיות.
 .1מסלול לימודי מדעי החיים וחינוך לבריאות הכולל לימודי ביולוגיה ודיאטולוגיה ברמה של  5יחידות
מדעיות.
 .2מסלוללימודיקולנועוטלוויזיההכולללימודיקולנועוטלוויזיהבאופןתיאורטיומעשיכאחדברמהשל5
יחידות.
 .5מסלוללימודימשפטעבריהכולללימודימשפטעבריבשיתוףמכוןהרטמןללימודייהדותברמהשל5
יחידות.
 .6מסלוללתלמידיםמצטייניםהכוללמבואללימודירפואהבשיתוףהמרכזהרפואי"אסףהרופא"המסונף
לאוניברסיטת ת"א .התוכנית משלבת לימודים תיאורטיים יחד עם התנסות מעשית ומפגשים בבי"ח עם
חוקריםבתחומיהרפואההשוניםכוללהגשתעבודתמחקר.
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שמוליקמימון–רוצהלצייןכיעיינותהצליחולרתוםמתנדביםשיגיעומחול(ארה"ב)ויעזרולתלמידיהכפרובשל
מספרםויכולותיהםהםיעזרוגםלתלמידיביה"סהיסודיבלימודיהאנגלית.
נעםשפר -מציעשיוקםפורום הכוללנציגיועדתחינוך,נציגיהנהגהמוסדיתשלביה"סיסודי,נציגיםמקבילים
מגדרותונציגיעיינותשתגבשותבנהתוכניתעבודהלשניםהבאות.זהחייבוצריךלהיותתהליךמשותףושקוף
לכלהאוכלוסייהשלועדותהחינוךשלגןרוהוגדרות. 
שייקהבילו–  אניאעלה את הנושאלדיוןבוועדתהחינוך הקרובה,נדוןיחד עםראשהמועצה,נציגיהתושבים
וההוריםונחליטלאןהכיווןאליואנוהולכיםומההמלצתנובנושא.
יוצאיםלסיורבמתקניהכפרונפגשיםעםקרןביטולמנהלתמרכזתמיכהלימודיתהתבלין,קרןביטוןמציגהאת
התבלין.יתרונות,מתנדבים,אנשיםמתחומיםדיציפלינרייםשונים.מערכתשבועיתשללמידה.לימודאישי,לימוד
קבוצתי.שמוניםוחמישהאחוזמתלמידיהכפרלומדיםכאן.התבליןהואמרכזלמידהכוללניהמיועדלכלתלמידי
הכפר .התבלין מאפשר תמיכה מקצועית במקצועות הנלמדים בביה"ס תוך כדגי שמירה קשר ישיר בין התוכן
הנלמד בכיתה לתוכן הנלמד ומתורגל בתבלין .הייחודיות של התבלין נובעת מאחריותו של כל תלמיד להצלחתו
האישית,הואמזמיןשעורים,הואאחראילהופיעולבצעאתהמשימותלהןהתחייב.ההרשמהלכלמפגשנעשית
שבועמראש.כלתלמידבוחראתהשעוראתהמורהאוהמתנדבעמוהוארוצהללמוד.המענההלימודיניתןלכל
תלמידלפיצרכיו,יכולתובמסגרתשעורפרטיאישיאולמידהבקבוצהקטנה .בעברהיומפגשיםבהםהצטרפו
לקבוצותהלמידהבתבליןתלמידיגןרוהשאינםתלמידיםבעיינות.
נערך סיור במתקני הכפר ,נפגשנו עם תלמידים הלומדים בכפר כולל מגן רוה .סיפרו על האווירה הלימודית,
החברתית,משלחותלחול.התלמידיםסיפרועלצורתהלמידההשונהבכפר,לימודבכיתותקטנות,למידהועבודה
קבוצ תית,ביקוריגומליןשלהתלמידיםבחול.חוויותמהוויהלימוד,מהוויהחברתי.התלמידיםמצייניםאתהעלייה
הדרמטיתבציוניםמאזכניסתםלעיינות.מגמותקולנועמדעים,משפטעברי,תיירות,מורחביםיחדעםמקצועות
הליבה.נפתחמחול,ספורט,אומנות,מחשביםועוד.איןספקשהתוצאותמדברותבעדעצמן.הוצגוהמגמות,החזון
העתידי,והתמונההכלליתוהפרטניתהקיימתבכפר. 
נעםשפר–מצרעלכךשאיןיותרשיתוףפעולהביןביה"סהיסודישלגןרוהוכפרהנוערעלכלמתקניו,תלמידי
גןרוההוזמנולאפעםאחתלבצעפעילויותבמסגרתכפרהנוערהןבתחוםגידולוטיפולבבעליהחיים,הןבתחום
הביולוגיהוהןבתחומיםרביםנוספיםאולםההיענותמצדביה"סהיסודיגןרוההייתהמועטה .
מצורפיםחומריםעלכפרהנוערלשימושכם :
 .1תוכניתאבלחינוךלמועצההאזוריתגןרוה .
 .4מצגתשיווקיתשלכפרהנוערעיינות .
 .1מסמךתוכןעלהנעשהבכפרהנוערעיינות .
 .2קישורלסרטוןעלמרוץייחודישנערךבעיינותלאחרונה :
https://www.youtube.com/watch?v=9lU5jB927ag&feature=youtu.be


בכבודרב, 
שייקה בילו
יו"רועדתהחינוך 
מועצהאזוריתגןרוה
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