היסטוריה

הכפר הירוק על שם לוי אשכול כשמו כן הוא – פינת חמד ירוקה ופורחת בלב אזור
המרכז .הכפר נוסד בשנת  1950על ידי גרשון זק במטרה להקים מוסד חינוכי למען נוער
עולה מהתפוצות ולנוער יליד ישראל ,להשרשת ערכי הציונות ,הסוציאליזם והחלוציות,
באמצעות עבודת אדמה .גרשון זק היה מפקדו הראשון של חיל – הים ויועצו של דוד בן
גוריון לענייני תכנון ובנייה .החזון שהדריך את גרשון זק בהקמת כפר נוער ,היה חזונה של
הציונות הסוציאליסטית החלוצית והצורך בשילובם ובקידומם של צעירים עולים בחברה
הישראלית המתחדשת .סיסמתו של הכפר עם הקמתו הייתה – "מפיזור גלויות לקיבוץ גלויות".

ה"אני מאמין" החינוכי של הכפר

HAKFAR HAYAROK

הכפר הירוק חותר להיות ארגון מוביל ,מעורב בסביבתו ומחויב לחברה ולמדינה .אנו שואפים לעצב סביבה ארגונית
וחינוכית מעצימה ,המטפחת את המיטביות האישית והקבוצתית ,מרחב חינוכי המבוסס על שותפות ומעורבות ,על
דיאלוג מתמיד ועל עבודת צוות .אנו יוצרים את התנאים להתנסויות מגוונות המסייעות להצמחת אדם אוטונומי ,נושא ערכים ,מוכן ונכון לתרום
לזולתו .הכפר הירוק רואה עצמו כקהילה רב – תרבותית ,המעודדת ביטוי של כל יחיד וכל קבוצה ,ובונה את ה"יחד" על ערכים משותפים של סובלנות,
התחשבות הדדית וכבוד הדדי.

בית הספר כיום

בוגרים
בית הספר השש שנתי בכפר הירוק פועל כחממה של מצוינות לימודית וחינוכית והוא נחשב כיום לבית הספר הגדול והמוביל
בישראל ובעולם לתלמידים מחוננים ומצטיינים.
מפורסמים
רמת הלימודים בבית הספר גבוהה מאוד הצמיח ומצמיח מדענים ,רופאים ,מהנדסים ,אנשי תקשורת ,אמנים ואנשי רוח.
(רשימה חלקית)
בשנים האחרונות נערך בכפר הירוק ניסוי פדגוגי בתחום המנהיגות הסביבתית אשר לווה ע"י גף ניסויים ויזמות במשרד
החינוך .במשך חמש שנים פעל הכפר הירוק ככפר נוער ניסויי והחל משנה"ל תשע"א הפך הכפר הירוק למרכז הפצה
בינלאומי בתחום פיתוח המנהיגות הסביבתית .כיום מתחנכים בכפר הירוק כ 2,500-תלמידים ,חלקם תלמידי פנימייה וחלקם
רב אלוף בני גנץ
תלמידי חוץ וכולם לומדים יחד בביה"ס.
הרמטכ"ל ה20 -
לביה"ס שתי חטיבות ,חטיבת הנעורים לתלמידי כיתות ז'-ט' והחטיבה הבוגרת לתלמידי כיתות י' עד י"ב .שתי החטיבות
של צ.ה.ל
לומדות במתחם עצמאי וצוות ניהולי ואדמיניסטרטיבי משלהן.
עדי אלדר  -לשעבר המגמות והמסלולים הפועלות בבית הספר הן :מופ"ת ,מחוננים ,קדם רפואה ,מנהיגות סביבתית ,מנהיגות כלכלית –חברתית,
יו"ר השלטון המקומי מנהיגות בינלאומית ודיפלומטיה ,מדעי ההנדסה והחלל ,מוסיקה קלאסית ,פיזיקה ,כימיה ,ביולוגיה מדעית ,ביולוגיה חקלאית,
וראש עיריית כרמיאל מחול ,מדעי החברה ,משפטים ופילוסופיה יהודית ,ערבית ,הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים ,הנדסת תוכנה ,אמנות פלסטית,
מוסיקה – רוק וג'אז ,תיאטרון ,היסטוריה מורחב ,שחמט ,בית הספר לסטארט-אפ ,רובוטיקה וסייבר.
פרופ' מיכה אולמן -
חתן פרס ישראל
פרופ' עודד לנגר
פרופ' דינה לבל
פרופ' דניאל דוד
פרופ' גדי גלילי
פרופ' אורי ינון
פרופ' צ'רלס טפירו
ירון לונדון
מיקי קם
עינת שרוף
עדנה גורן
ישראל פוליאקוב
(פולי)
איתן מסורי
דודו זר
אבי קושניר
חנן גולדבלט
אודי שפילמן
אריה מוסקונה
תום יער

הפנימייה כיום

בפנימיית הכפר הירוק מתחנכים כ 700-נערים בגילאים  ,18-12מכיתה ז' עד י"ב .בכל שכבת גיל ישנן קבוצות
חניכים הכוללות לפחות שלושה אנשי צוות :מדריך/ה ואם בית ,מורה חיילת או ש"ש
(מתנדב/ת בשנת שירות) .הקבוצות השונות מונות כ 40-חניכים בכל קבוצה ,בנים ובנות.
מבני הקבוצות כוללים :חדר צוות ,מועדון הקבוצה וחדרי מגורים ממוזגים שבהם
שירותים ומקלחות צמודים .בכל קבוצה טלוויזיה ,פינת קפה ותה .את שטח הפנימייה
מקיפים כרי דשא מרהיבים ונוי מטופח ,היוצרים סביבת מגורים כפרית .הפנימייה
עומדת בתנאי איכות קפדניים והיא בעלת תו תקן מטעם מכון התקנים הישראלי.
חניכי הפנימייה שוהים במהלך שנה"ל רוב הימים בפנימייה ,ואחת לשבועיים נוסעים לשבת
לביתם .פעמיים בחודש נשארים חניכי הפנימייה לשבת ,סה"כ כ 14-שבתות בשנה .בפנימייה
מופעלים מדי יום חוגים שונים ,כמו כן ,לרשות החניכים עומדים חדרי מוסיקה ,חדר כושר ,בריכת
שחייה (בחודשי הקיץ) .בפנימייה מציינים מועדים שונים וחוגגים את חגי ישראל .בשבתות שבהן
נשארים חניכי הפנימייה בכפר ,מעלות הקבוצות בליל שבת ערבים אומנותיים ("תוכנית  )"10בפני יתר חניכי הפנימייה,
ובשבת בבוקר נערכות פעילויות כלל כפריות .במהלך השנה בשעות אחה"צ והערב מופעל "מרכז למידה" ,אשר מטרתו
לתגבר בעזרה נוספת חניכים המתקשים בחומר הלימודי .כמו כן ,בשעות אחה"צ והערב פתוחה לחניכי הפנימייה ספריית
הכפר שהינה מרכז משאבים ממוחשב ,אליה יכול כל חניך להגיע בזמנו הפנוי .בכל אחת מקבוצות הפנימייה ישנה ועדת
קבוצה של חניכים ,הנבחרת מתוכם ,בהדרכת הצוות ,בשיתוף מלא עם החניכים ,מתנהלים חיי היום יום בקבוצה.

The Eastern Mediterranean International School

בית הספר הבינלאומי בכפר הירוק

 - The Eastern Mediterranean International School - EMISבית הספר הבינלאומי בכפר הירוק " -בית
הספר לשינוי" נוסד בשנת  2014כבית הספר התיכון הבינלאומי הראשון בישראל .מאז לומדים כאן ,בתנאי פנימיה,
סטודנטים מכל העולם ,כולל ישראלים ופלשתינאים ותלמידים המגיעים מ 40 -מדינות שונות EMIS .הינו בית ספר
ייחודי המציע חוויה משנת חיים לצעירים (כיתות י-יב) עם תוכנית בינלאומית יוקרתית ,ומוקדש למשימה של "שימוש
בחינוך לשלום וקיימות במזרח התיכון".
בית הספר מציע תכנית לימודים המבוססת על ה  Baccalaureate Internationalבגרות בינלאומית המקובלת
על רוב האוניברסיטאות המובילות בעולם ,בשילוב גישה פדגוגית הדוגלת במחקר עצמאי והתנסות מעשית.
במסגרת הלימודים התלמידים מעורבים ומובילים פרויקטים ומסעות לחיזוק הבנתם של האזור ובכך הופכים את אמיס
לפרוייקט שלום יוצא דופן ,המחנך ומסייע לתלמידים לפתח מודעות ולצמוח לתפקידי מנהיגות בישראל ,במדינות
האזור וביתר מדינות המוצא שלהם .חוויה זו מחנכת את התלמידים לכבוד וסובלנות ועוזרת להם לבסס דיאלוג אשר,
אנו מאמינים ,ייצור נרטיב חדש במזרח התיכון.

www.kfaryarok.org.il

