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 2016כפר הנוער עיינות 

צמיחה אישית  
 וקבוצתית

למידה מותאמת  
לאתגרי המאה  

 21-ה

 -קיימות

 כפר אקולוגי



 תלמידים מגן רווה  19
 :מתחנכים בעיינות כיום

 יבשכבת  שכבת יא שכבת י שכבת ט

 הנגיד כפר 1 נטעים 1 גאליה 1 נטעים 1

 פלמחים 3 כפר הנגיד 1 גן שורק 1 בית חנן 1

 בית חנן 1 בית חנן 1 גאליה 1

 כפר הנגיד 4

 עיינות 1



 2013-14גן רווה  –בוגרי עיינות 
 ישוב שנה

 
מספר 

 תלמידים
 

  אחוז זכאות
 תלמידי גן רווה

כ תלמידים  "סה
 בשכבה

  5 כפר הנגיד 2013
 

100% 
 
 

 
 

78 
 1 גאליה

 1 בית חנן

 1 עיינות

  1 גן שורק 2014
33% 

 

 
 1 כפר הנגיד 60

 1 נטעים



 2015גן רווה  –בוגרי עיינות 

  אחוז זכאות מספר תלמידים ישוב
 תלמידי גן רווה

כ תלמידים  "סה
 בשכבה

  1 בית חנן
בגרות   80%

 מלאה 
+ 

בגרות   20%
 טכנולוגית

 
 1 גן שורק 76

 2 נטעים

 1 פלמחים

 1 בית עובד

 2 עיינות

 2 כפר הנגיד



 ה "אחוזי זכאות לבגרות תשע
 כפר הנוער עיינות

 כ"סה בגרות טכנולוגית מלאה בגרות

46% 32% 78% 



 שיתופי פעולה עם גן רווה כיום

 משק

חוגים  
 בפנימייה

בית 
 ספר



 משק
6   שנות שיתוף פעולה עם 

 .בטבע ס''ביה   

 בפינת חי עם  שיתוף פעולה 

 הבוגרים יותר ועם ג כיתות     

 .בירקות האורגנים    

השנים   5ברווה תלמידים מגן 20-כ 

 הכפר  הוציאו דרך , האחרונות   

 .רישיון לטרקטור   

חקר עבודת שעברה הגיש מגן רווה משנה בוגר שלנו 
 :  בנושאאישי עם מנחה  ל"יח 5ברמה של 

 במאבריקפוטנציאל השימוש "
 על גבי ניירות עישון

 "הוורואהכטיפול באקרית 
  98קיבל ציון של עליה 



 כתבה על צמחי מרפא

 

http://192.118.60.6/radiomp4/2016/01/18/6864343.mp4


 בית ספר
 .מגמות ייחודיות•

 .  חילופי משלחות•

 .מנהיגות•

 





 פנימייה
 מגוון חוגים

 ל"הכנה לצה



 תבלין –מרכז למידה 
 שיעורים פרטיים וקבוצות לימוד



 עתיד פלוס –מרכז טכנולוגי 
 עיצוב מוצר ועוד, ארדואינו, תלת ממד, תכנות



פרויקטים  
משותפים השנה  

 עם גן רווה

 ,  ָרֶוהְכַגן , ְוָהִייתָ "
 , ַמִיםּוְכמֹוָצא 

 ".ֵמיָמיוְיַכְזבּו -ֹלאֲאֶשר 
 (יא, ישעיהו נח)



 מנהיגות עיינות –לימודים בחברותא 
 ו בשבט"חנוכה וט

 





 ו בשבט"פעילות  ט

 



 'ח-'מפגשי העשרה שכבות ז 3
 כימיה: ' סמסטר א
 ביולוגיה: ' סמסטר ב

  



 



 
 

  –ו בשבט "פעילות התנדבות בט
 למען גמלאי גן רווה ' שכבת י

 





 ...בנוסף
16.12   

 : מפגש חשיפה עם הורי גן רווה

 .הורים 50-הגיעו כ

02.2 

 יועצות של הכפר עם   –מפגש חשיפה 

 (נציגי גן רווה תלמידי הכפר)נציגי המנהיגות 

17.3   

 ,יום חשיפה כולל סדנת קבלת החלטות

 .בהמשך לסיכום עם ועד הורים

 



שיתופי פעולה מרכזיים של הכפר  
 :עם גורמי חוץ

מכון  
לחינוך  

 דמוקרטי

מכון  
 דוידסון

אסף  
 הרופא

מכון  
 הרטמן

עתיד  
 פלוס

 אורבוטק

למידה 
  מבוססת

 פרויקטים

מגמת  
 כימיה

פרחי 
 רפואה

תלמידי 
 מנהיגות

מרכז  
 טכנולוגי

סיורים 
 לימודיים

ליווי 
 צמיחה

 אישי

סיורים 
 לימודיים  

  מפגשי
התנסות  

עם 
 רופאים  

קורסי  הכשרות
 העשרה

 תגבור
 לימודי

 פרויקט
למידה 
 במשק

יחידת  
 חקר 

לימוד 
 בחברותא

תעודות  
 הסמכה

קורסי 
 תכנות



One Team מכבי תל אביב בכדורסל 

א"נבחרת כדורסל בשיתוף עם מכבי ת. 

מאמן מטעמנו בליווי מאמן ממכבי. 

יציאה למשחקים. 

פעילות התנדבות משותפת. 

 21.2הנבחרת יוצאת לדרך בתאריך. 

5 יא-'תלמידים אקסטרנים מגן רווה מכיתות ט  ' 

 .חלק מהנבחרת    



 פרויקט כפרי   – ל'הסיליקגאתגר 

https://www.youtube.com/watch?v=QvcatwGw5ME
https://www.youtube.com/watch?v=QvcatwGw5ME
https://www.youtube.com/watch?v=QvcatwGw5ME
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