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 , כנסת ישראל0.1.02..1 -יום ההצדעה לכפרי הנוער והפנימיות בישראל 

 משרד החינוך -בחסות ח"כ עמרם מצנע  ובשיתוף הפורום הציבורי והמינהל לחינוך התיישבותי 

כנסת ישראל ארחה אירוע מיוחד להצדעה לכפרי הנוער בישראל 

 בחסות הפורום הציבורי למען כפרי הנוער. 

יום ההצדעה לכפרי הנוער  התקיים במטרה להעלות את 

המודעות לערך המוסף וחשיבות כפרי הנוער והפנימיות, תוך 

הצדעה והערכה לעוסקים בתחום, חניכים ובוגרי המסגרות 

 .הפנימייתיות

 

 -ח"כ יולי אדלשטיין, שר הרווחה    -יו"ר הכנסת   :נשאו דברים 

אבי וורצמן, מנהל המינהל לחינוך   -מאיר כהן, סגן שר החינוך  

יו"ר הפורום הציבורי.  -ד"ר בני פישר, וכן אבי נאור  -התיישבותי 

 הרישום לשנת הלימודים תשע"ה

הרישום לשנת הלימודים תשע"ה בעיצומו. אנו שמחים 

להכריז על פתיחת האקדמיה לכדורגל במסגרת כתות ז', 

 ופעילות ג'ודו בהובלת אלוף אירופה לשעבר אריק זאבי. 

בשנת הלמודים תשע"ה תוקם בכפר אקדמיה לכדורגל 

בכתות ז'. אקדמיה זו משלבת את אימוני הכדורגל 

במערכת השעות הרגילה של החניכים, לצד למוד תאורתי. 

האקדמיה מנוהלת על ידי מר איציק אדטו, מאמן בעל 

הכשרה באירופה המוביל מזה מספר שנים קבוצות 

 כדורגל לילדים ונוער במועצה האיזורית חבל מודיעין. 

אלכס אשכנזי, מאמנו של אריק זאבי, יאתר בשנת 

 הלמודים תשע"ה נערים ונערות לאימון אישי בג'ודו. 

תכניות אלו מצטרפות לתכנית המצליחה של כפר הנוער בן 

קבוצת שמן ואליצור רמלה במסגרת האקדמיה לכדורסל.  

הכדורסל של כפר הנוער בן שמן זכתה באליפות המינהל 

האקדמיה לכדורסל  לחינוך התיישבותי במקום הראשון. 

הוקמה בכפר הנוער בן שמן לפני שלוש שנים, ומצליחה 

ישראל,  מאוד. השחקנים מגיעים מכל רחבי ארץ 

אמונים בשבוע, חלקם בכפר הנוער בן שמן   9ומתאמנים  

וחלקם במסגרת אליצור רמלה. בשנתיים האחרונות 

 הוזמנו שני שחקנים מהאקדמיה לנבחרת ישראל. 

 לאומית-התוכנית הבין

כפר הנוער בן שמן פותח את שעריו לצעירים יהודיים מכל 

העולם להשתתף בתכנית בינלאומית לחניכים מצרפת וממדינות 

אחרות. תכנית זו מבוססת על התכנית של נעל"ה בשמונה 

השנים האחרונות, בתוספת תכנים ייחודיים לכפר הנוער בן 

שמן. התכנית פתוחה לחניכים העולים לכתה י' בשנת הלמודים 

תשע"ה. תכנית זו מיועדת לחניכי כתה י' שעלו בשנה האחרונה 

ו/או שעומדים לעלות לארץ. בתכנית שנה שלמה של אולפן, לצד 

 יב'.  -הכנת החניכים לבגרות עולים בסוף כתות יא' ו

תכנית נעל"ה שהחלה לכתה י' בשנת הלמודים תשע"ד תמשיך 

 בשיתוף עם מנהלת נעל"ה בשנתיים הקרובות. 

 "העבר את זה הלאה"

בימים אלו אנו מתחילים בקמפיין חדש לגיוס לכפר הנוער 

 בן שמן "העבר את זה הלאה"

קמפיין זה מיועד לבוגרי וידידי בן שמן, ומטרתו לגייס 

לחודש, בכדי להבטיח העשרה הן ₪    81  -תרומות החל מ 

לחניכים והן לצוות. באמצעות קמפיין זה נוכל לפתח 

תחומים שאינם ממומנים על ידי משרדי ממשלה או 

 רווחה.

כפר הנוער בן שמן מזמין אותך להיות חלק בלתי נפרד 

מההווה והעתיד של הכפר. כל תרומה משמעותית. כל 

תרומה יוצרת שינוי בחייהם של חניכי הכפר. כל תרומה 

 מחזקת את הכפר ואת יוקרתו. 

חשבו על הזמנים שאתם הייתם בבן שמן, ומה הייתה 

המשמעות עבורכם. חשבו, מה הנתינה והנדיבות שלכם 

יכולים לעשות למישהו אחר. תרומתכם יכולה לעזור 

ברכישת ביגוד נוסף לחניך, לממן שיעור מוסיקה נוסף, 

לתת תמיכה נוספת להכנה לבגרות, ועוד תחומים רבים. 

ההשפעה של תרומתך היא מידית, והאפשרויות הן 

 אינסופיות.  

חשבו על הזמנים שאתם 
הייתם בבן שמן, ומה 

הייתה המשמעות 
 עבורכם!

 מצוינות בבן שמן

  –שבעה חניכי כפר הנוער בן שמן בני העדה האתיופית 

 בקורס טיס אזרחי

ביוזמה מיוחדת של איש יקר בשם איזי כנען, לומדים נערים 

אתיופים לטוס בעזרתם האדיבה של טייסי קרב והמנחת 

בראשון לציון, המאשר שימוש במתקניו. כמובן שמדובר 

 בפעילות שאינה עולה כסף לנערים.

הנערים בני העדה האתיופית המאותרים בראשון לציון ובכפרי 

הנוער, מוזמנים לקורס בן שנה. חלקם ממשיכים לשנה שניה 

 בהתאם למספר המלגות.
חניכים בני כפר הנוער בן שמן השתתפו בקורס בתשע"ד. כל השבעה עברו את  7

הקורס בהצלחה ועשו טיסות ראשונות, רק חלקם ימשיכו לשנה שניה, עקב 

 לשנה(₪  77,777צמצום במספר המלגות.  )עלות מלגה חניך 

 חניכים שיסיימו את השנה השנייה יומלצו להמשך מסלול בחיל האוויר. 

 תחרות פורצי דרך ע"ש אילן ואסף רמון

במסגרת "תחרות פורצי דרך ע"ש אילן ואסף רמון ז"ל", מתמודדים יזמים 

צעירים על הזכות לייצג את ישראל בתכנית הקיץ של אוניברסיטת 

שבה יחברו למיטב המוחות בתחום  (Singularity University) ""סינגולריטי

המדע והטכנולוגיה בעולם, ייחשפו לבכירים מחברות הענק כגון גוגל ופייסבוק, 

מדעי שלהם שיכול -ויעבדו יחד עם צוות מקצועי על פיתוח מיזם טכנולוגי 

 .להביא לשינוי ממשי

התחרות, ביוזמת רונה רמון ובארגון והובלת משרד המדע 

והטכנולוגיה וקרן רמון, מזמינה יזמים, מדענים ואקדמאים 

להגיש הצעות למיזם טכנולוגי יישומי שישפיע על חיי מיליון 

ישראלים תוך חמש שנים. במסגרת התחרות, מתמודדים המגישים 

על מקום באוניברסיטת "סינגולריטי" שבמטה נאס"א בארה"ב. 

התחרות מורכבת משלב חצי גמר ומשלב גמר שמתקיים לרוב 

 .בחודש מרץ

זו השנה הראשונה שכפר הנוער משתתף בתכנית רמון. תכנית זו  

מאפשרת לתלמידים בביה"ס לערוך ניסוי מדעי הנשלח לחלל. 

השנה באדיבות חברת "נביעות"  ו"דרכא", שלחו החניכים פרויקט 

 לחלל.

 FIRST  תחרות רובוטיקה בינלאומית  לחניכי התיכון 

פרויקט "פירסט"  מעודד צעירים להיות המנהיגים של המחר בעולם המדע והטכנולוגיה, באמצעות תכניות חדשניות 

המעניקות השראה למדע, הנדסה, טכנולוגיה; תכניות 

המשלבות התרגשות, יצירתיות ומטפחות כישורי חיים 

ביניהם: בטחון עצמי, מנהיגות וערכים לשיתוף פעולה 

  ומעורבות בקהילה.

 

זו השנה השישית שחניכי הכפר משתתפים בתחרות זו, 

ומדי שנה גודלת קבוצת המשתתפים וכל חניכי הכפר 

 מתרגשים מהרובוט אותו בונים מדי שנה. 

 

ויועץ בעולם המדע  דין קיימן הוא ממציא, יזם 

והטכנולוגיה. תשוקתו ונחישותו לעזור לאנשים צעירים 

 FIRST  For Inspiration and Recognition of לגלות את ההתרגשות והתגמול של עולם זה, הם אבני היסוד של 

Science and Technology 

 עושים שלום

 נערכו עם ילדים מיריחו ושכם PEACEMAKERמפגשי  2

חניכי כתות ט' ערכו מפגשים בחסות מרכז פרס לשלום, עם נערים מיריחו ושכם. המפגשים היו מרגשים במיוחד, בהם  

 למדו הילדים על עמיתיהם מעבר לגדר, אורח חייהם, ותחומים משותפים כמו מוסיקה, פייסבוק וספורט. 

 מפגשי הורים

פעמיים בשנה נפגשים הורי החניכים עם צוות הפנימייה וצוות היחידה הטיפולית להרצאות משותפות בנושאים שונים 

 המשותפים להורים ולצוותים החינוכיים. בתחילת השנה עסקו ההרצאות בסמכות הורית, ובסופה בפסיכולוגיה חיובית. 

 מפגש זה עם ההורים, מחזק את הקשר עם המשפחות והחניכים ונותן מענה הוליסטי לטיפול בחניכים. 

 חגים וחוגגים,

מסיבת פורים כפרית בה התחפשה כל קבוצה לנושא אחר. 

חניכי חברת הילדים התחפשו "ללוטומניה". החגיגה הייתה 

 מרגשת ושמחה. 

בפסח, ערכנו ליל סדר כפרי לכל חניכי הכפר, יום לפני 

 יציאתם לחופשת הפסח. 

ביום ירושלים התקיים זו הפעם הראשונה חידון יום 

 ירושלים לחניכי חטיבת הביניים ולחניכי התיכון. 

ערב הרכבים יתקיים זו הפעם השנייה לסיכום מרכז 

 המוסיקה. 

 יתקיים טקס שבועות המרגש.  89:97ביוני בשעה  8 -ב

 מתנדבים חדשים

" החלה לאמץ את שכבת חטיבת הביניים באמצעות הרצאות בשיתוף "שיעור אחר" ומפגשי שיא אומריקס חברת " 

 משותפים עם החניכים. העובדים הגיעו לכפר וערכו יום אתגרי עם החניכים, בהמשך להרצאות הניתנות בביה"ס.

אמצו קבוצת חניכים בכתות י', ונפגשים אתם באופן פרטני אחת לשבוע או שבועיים. בנוסף ביקרו  אי בי אםחברי הנהלת 

 חניכי הקבוצה ביום המהנדס בחברת אי בי אם, כבר לאחר מספר חודשים נוצרו קשרים מרגשים במיוחד.

מתנדבת מארצות הברית, הגיעה לעזור בהוראת אנגלית בביה"ס ובמרכז הלמידה ויצרה קשר אישי חם עם בריטני ,  

 החניכים. 

שהביע את הערכתו למפעל החינוך הפנימייתי ככלל ולצוותים המקצועיים  ,הרב שי פירון   -נאום של שר החינוך    בנוסף, הוקרן 

  .והחניכים בפרט

 

נציגי משרדי ממשלה, הנהלת הפורום הציבורי וחברי הפורום, מנהלי     חברי כנסת   81מוזמנים וביניהם    097-באירוע נכחו כ 

  .בעלויות, מנהלי כפרים ופנימיות, אנשי צוות, חניכים ובוגרים

 

בתחילתו של האירוע הוקרן סרט המתאר את חייהם האישיים וסיפורי ההצלחה של שלושה חניכים מכפרי הנוער שחוו שינוי 

משמעותי חיובי בחייהם במהלך שנות התחנכותם בפנימייה.  הם 

למדו כלים ומיומנויות, וכיום הם מגשימים את הפוטנציאל 

 הגלום בהם, ושואפים להצליח ולהגשים את חלומם. 

"כל ילד   -הצלחתם של החניכים מהווה ביטוי לחזונו של הפורום  

 ."יכול ולכל ילד מגיע

 

על מנת להמחיש את תרומת ההתחנכות במסגרות הפנימייתיות, 

חמישה בוגרי כפרי נוער שיתפו את הקהל בסיפורם האישי, 

ילדותם וזיכרונותיהם מהכפר, וכן על המשך דרכם ועשייתם 

האישית והמקצועית. הבוגרים מהווים מודל לדוגמה עבור רבים, 

והצלחותיהם מעידות על חוזקותיו של החינוך הפנימייתי 

  .בישראל

http://www.youtube.com/watch?v=s8yXGZ27mJ4

